
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
                                                                                   

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
 
Αρ. Πρωτ. 835                                                                                           23.05.2013 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ με απόφαση της 
(5η/15.05.2013, Θέμα 10 ο

 

:Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής 
για την εξέλιξη του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή Χ. Σκιάνη στη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή) ενέκρινε ομόφωνα τη συγκρότηση της Ειδικής 
Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής του κ. Χ. Σκιάνη, μόνιμου Επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών», ως ακολούθως: 

 

 
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πίνακας 
καθηγητών σύμφωνα με το μητρώο εσωτερικών μελών του Ιδρύματος) 

 

1. Στέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΦΕΚ Διορισμού: 731/τ.Γ'/6-08-2008 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 
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Διαπιστώνεται ότι δεν υπηρετεί Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με επιστημονικό έργο συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κ.  Χ. Σκιάνη. Επομένως οι 
υπόλοιποι τουλάχιστον τρεις (3) Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές 
Καθηγητές που έπρεπε να προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα 
προέλθουν από Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές των 
άλλων ΑΕΙ της χώρας και συγκεκριμένα από το Μητρώο εξωτερικών μελών της 
ημεδαπής (πίνακας μελών ΔΕΠ, που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού). 
 

2. Από το Μητρώο εξωτερικών μελών της ημεδαπής (πίνακας καθηγητών που 
τηρεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού) οι Καθηγητές / Αναπληρωτές Καθηγητές κ.κ.: 

 
2. Παναγιώτης Δεμέστιχας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών 
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

ΦΕΚ Διορισμού: 1028/τ.Γ'/10-12-2007 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων – Ευφυή Δίκτυα 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 

 

3. Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου 
Πανεπιστημίου  

ΦΕΚ Διορισμού: 204/τ.Γ'/28-03-2007 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Πληροφορική – Δίκτυα- Ασφάλεια Πληροφοριών 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 

 

4. Χρήστος Δουληγέρης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

ΦΕΚ Διορισμού: 375/τ.Γ'/22-04-2008 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Συνάφεια επιστημονικού 

Δίκτυα Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
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έργου: γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 

 

5. Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π 

ΦΕΚ Διορισμού: 127/τ.Γ'/18-02-2008 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Συστήματα και Δίκτυα Πολυπλέγματος 

Το επιστημονικό έργο της είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
της άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 

 

6. Σταύρος Κουμπιάς, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών 

ΦΕΚ Διορισμού: 181/τ.Γ'/4-08-2004 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Βιομηχανικά Δίκτυα Υπολογιστών με έμφαση στο 
Σχεδιασμό και στην Υλοποίηση 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 

 
3. Από το Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π.  
 
7. Demetris Drakoulis Kouvatsos, Καθηγητής του University of Bradford, School of 
Computing Information and Media. 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Δίκτυα Υπολογιστών 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 
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Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Από το Μητρώο εξωτερικών μελών της ημεδαπής (πίνακας καθηγητών 
που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού) 

 
 
1. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών 

ΦΕΚ Διορισμού: 129/τ.Γ'/18-08-1999 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Τεχνολογία Δικτύων Υπολογιστών 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 

 
2. Μιχαήλ Λογοθέτης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών 

ΦΕΚ Διορισμού: 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

381/τ.Γ'/21-05-2009 

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα με έμφαση στη θεωρία 
τηλεπικοινωνιακής κίνησης και εφαρμογές 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών 

 

3. Νικόλαος Μήτρου, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π 

ΦΕΚ Διορισμού: 128/τ. Γ΄/22.05.2000 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Αρχιτεκτονική Επίδοση και Έλεγχος Κίνησης 
Δικτύων Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 
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4. Λάζαρος Μεράκος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΦΕΚ Διορισμού: 63/τ.Ν.Π.Δ.Δ /14-05-1993 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 

 
5. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΦΕΚ Διορισμού: 281/τ.Ν.Π.Δ.Δ /18-12-2002 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Δίκτυα Επικοινωνιών Ευρείας Ζώνης (Σχεδιασμός, 
Μοντελοποίηση, Ανάλυση Απόδοσης) 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 

 
6. Λέανδρος Τασιούλας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

ΦΕΚ Διορισμού: 117/τ.Ν.Π.Δ.Δ /31-02-2002 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 

 
2. Από το Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π.  

 
7. Michael Devetsikiotis, Καθηγητής του North Carolina State University, School of 
Electrical and Computing Engineering. 

Γνωστικό Αντικείμενο: Δίκτυα Υπολογιστών 
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Συνάφεια επιστημονικού 
έργου: 

Το επιστημονικό έργο του είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, 
όπως τεκμαίρεται κυρίως από τον ακριβή 
ερευνητικό προσανατολισμό των δημοσιευμένων 
του άρθρων σε περιοδικά και συνέδρια με σύστημα 
κριτών. 

 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Μηχανικών Π.Ε.Σ κα Ειρήνη 
Γραμματικού, θα συνεπικουρεί την κα Μαρία Λουκάκη Προϊστάμενη της 
Γραμματείας της Σχολής Θετικών Επιστημών που υποστηρίζει γραμματειακά 
τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 
Γεώργιο Τσαπόγα. 
 
Ομόφωνα εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 

Νικόλαος Σουλακέλλης 
Αν. Καθηγητής 
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