
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

       
 

   14/10/2015 
    Αρ. Πρωτ.: 277 
 
Θέμα 

 

: - Ορισμός αξιολογητών για την επιλογή καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο 
«Πληροφοριακά Συστήματα» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
(κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ : 721179) 

Kατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Eπιλογής (ΕΕΕE) καθηγητή του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά 
Συστήματα» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ : 
721179), που πραγματοποιήθηκε στις 14/10/2015, ορίστηκαν αξιολογητές προκειμένου να 
προβούν σε γραπτή αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων κ.κ. Σ. Κοκολάκη και Λ. 
Κολοβού, ως εξής: 
 

 
Υποψήφιος Σπυρίδων Κοκολάκης :  

1Τρύφωνας Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, University of Bristol, [κωδ. ΑΠΕΛΛΑ : 
62743 ] (ορίσθηκε από την ΕΕΕΕ, κατά τη συνεδρίασή της στις 14/10/2015) 
Γνωστικό Αντικείμενο: 
 
Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Systems Engineering  
 
Το επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, όπως προκύπτει από 
τον επιστημονικό προσανατολισμό των εργασιών που έχει 
δημοσιεύσει σε περιοδικά και συνέδρια και τα έργα έρευνας 
και ανάπτυξης που έχει συμμετάσχει, κυρίως μάλιστα σε 
θέματα ανάπτυξης και σχεδιασμού πληροφοριακών 
συστημάτων. 
 

2Katos Vasilios, Καθηγητής, Bournemouth University [κωδ. ΑΠΕΛΛΑ : 500602] (ορίσθηκε 
από την ΕΕΕΕ, κατά τη συνεδρίασή της στις 14/10/2015) 
Γνωστικό Αντικείμενο: 
 
 
Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Computing – Information security, Cyber security, Digital 
forensics 
 
 
Το επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, όπως προκύπτει από 
τον επιστημονικό προσανατολισμό των εργασιών που έχει 
δημοσιεύσει σε περιοδικά και συνέδρια και τα έργα έρευνας 
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και ανάπτυξης που έχει συμμετάσχει, κυρίως μάλιστα σε 
θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.  
 

 
3 Πουλούδη Αθανασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών [κωδ. ΑΠΕΛΛΑ : 16990] 
(υποδείχθηκε από τον υποψήφιο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ) 

ΦΕΚ Διορισμού:  591/16-08-2007 τ.Γ' 
Γνωστικό Αντικείμενο: 
 

Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων 
 

4 Λαμπρινουδάκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών 
Συστημάτων του Παν/μιου Πειραιώς [κωδ. ΑΠΕΛΛΑ : 3782] (υποδείχθηκε από τον 
υποψήφιο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ) 

ΦΕΚ Διορισμού:  464/τ.Γ'/29-4-2013 
Γνωστικό Αντικείμενο: 
 

Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας 
 

 
Υποψήφια Λαμπρινή Κολοβού :  

1Τρύφωνας Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, University of Bristol, [κωδ. ΑΠΕΛΛΑ : 
62743 ] (ορίσθηκε από την ΕΕΕΕ, κατά τη συνεδρίασή της στις 14/10/2015) 
Γνωστικό Αντικείμενο: 
 
Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Systems Engineering  
 
Το επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, όπως προκύπτει από 
τον επιστημονικό προσανατολισμό των εργασιών που έχει 
δημοσιεύσει σε περιοδικά και συνέδρια και τα έργα έρευνας 
και ανάπτυξης που έχει συμμετάσχει, κυρίως μάλιστα σε 
θέματα ανάπτυξης και σχεδιασμού πληροφοριακών 
συστημάτων. 
 

2Katos Vasilios, Καθηγητής, Bournemouth University [κωδ. ΑΠΕΛΛΑ : 500602] (ορίσθηκε 
από την ΕΕΕΕ, κατά τη συνεδρίασή της στις 14/10/2015) 
Γνωστικό Αντικείμενο: 
 
Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Computing – Information security, Cyber security, Digital 
forensics 
Το επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, όπως προκύπτει από 
τον επιστημονικό προσανατολισμό των εργασιών που έχει 
δημοσιεύσει σε περιοδικά και συνέδρια και τα έργα έρευνας 
και ανάπτυξης που έχει συμμετάσχει, κυρίως μάλιστα σε 
θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.  
 

3 Αβούρης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ : 2578) 
(υποδείχθηκε από την υποψήφια μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ)  
ΦΕΚ Διορισμού:  107/20-5-2002 τ. Ν.Π.Δ.Δ. 

Γνωστικό Αντικείμενο: 
 

Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στην επικοινωνία 
ανθρώπου – Υπολογιστή  
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4 Χριστοδουλάκης Σταύρος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ : 17818) 
(υποδείχθηκε από την υποψήφια μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ)  
 
ΦΕΚ Διορισμού:  163/τ.ν.π.δ.δ./20-9-1989. 

Γνωστικό Αντικείμενο: 
 

Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική  

 
Eπιπλέον, η ΕΕΕΕ καλεί την υποψήφια κα. Λ. Κολοβού να πραγματοποιήσει δοκιμαστικό 
μάθημα, σχετικό με το ως άνω γνωστικό αντικείμενο την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 
13.00 μ. μ., στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης «πρώην Εμπορική Σχολή», στο Καρλόβασι. Το 
θέμα θα καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως με την υποψήφια.   

 
 

Ο Κοσμήτορας 
 

Ευστράτιος Πρασίδης 
Καθηγητής 
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