
Πρακτικό για την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Α) ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του 
άρθρου 29 του Ν.4009/2011για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

[ΑΔΑ: ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Γραμμική Άλγεβρα» 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

1. 1414 
2. 1432 
3. 1424 
4. 1411 
5. 1440 
6. 1417 

 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1414 
Ο κος 1414 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μαθηματικών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) (2011). Ο τίτλος της διατριβής 
του είναι «Η ιδιότητα της μη-ευαισθησίας σε ουρές με ομαδικές αφίξεις και μελέτη 
μοντέλων γεωμετρικών εγκαταλείψεων σε ουρές με απουσίες του υπηρέτη». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ (2001) 
«Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του 
ΕΚΠΑ (1994).  
Έχει 3 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά (Scopus) και 3 σε Πανελλήνια 
Συνέδρια. Σύμφωνα με το Scopus έχει 30 αναφορές στο έργο του. Διαθέτει αυτοδύναμη 
διδακτική εμπειρία 5 ετών στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κυρίου 1414 εμπίπτουν οριακά στο 
γνωστικό αντικείμενο  «Γραμμική Άλγεβρα». 
 
1432 
Ο κύριος 1432 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΑΠΘ (2018). Ο τίτλος της 
διατριβής του είναι «Παιγνιοθεωρητικές Πτυχές του Παιγνίου «Αστυνόμοι και Ληστής» και 
Παραλλαγών Αυτού». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομετρία από 
το Τμήμα Οικονομικών και Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ, Ολλανδίας, 
επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής 
ΕΚΠΑ (2002). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (2000).  
Έχει 4 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά σύμφωνα με το Scopus και 5 αναφορές 
στο έργο του. Διαθέτει αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία 1 έτους Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κυρίου 1432 εμπίπτουν οριακά στο 
γνωστικό αντικείμενο  «Γραμμική Άλγεβρα». 
 
1411 
Ο κος 1411 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης 
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009). Ο τίτλος της διατριβής του είναι «Εφαρμογές 
μεθόδων απλής και πολλαπλής ακουστικής σκέδασης στην βιοϊατρική τεχνολογία». Είναι 
πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (2000).  



Έχει 4 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά (Scopus) και 1 σε Διεθνές Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το Scopus έχει 15 αναφορές στο έργο του. Διαθέτει αυτοδύναμη διδακτική 
εμπειρία 10 ετών στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κυρίου 1411 εμπίπτουν οριακά στο 
γνωστικό αντικείμενο «Γραμμική Άλγεβρα». 
 
1440 
Η κυρία 1440 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μαθηματικών 
Πανεπιστήμιο Πατρών (2010). Ο τίτλος της διατριβής της είναι "Αναλλοίωτες Μετρικές 
Einstein σε Πολλαπλότητες Stiefel και Συμπαγείς Ομάδες Lie". Είναι επίσης κάτοχος 
Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα «Θεωρητικά Μαθηματικά» και είναι 
πτυχιούχος του ίδιου τμήματος. Διαθέτει 2 έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο ίδιο Τμήμα. 
Έχει 7 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά από τις οποίες 3 συμπεριλαμβάνονται 
στο Scopus) και 3 άρθρα σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων. Σύμφωνα με το Scopus έχει 7 
αναφορές στο έργο της. Διαθέτει αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία 2 ετών στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κυρίας 1440 εμπίπτουν οριακά στο 
γνωστικό αντικείμενο «Γραμμική Άλγεβρα». 
 
Οι υποψήφιοι 1424 και 1417 δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

1. 1411 
2. 1414 
3. 1440 
4. 1432 

 

Πρόταση 
Ο κ. 1411 είναι υπερτερεί των άλλων υποψηφίων σε δημοσιευμένο έργο και 

αναφορές (σύμφωνα με το scopus) όπως επίσης σε έτη αυτοδύναμου διδακτικού 
έργου. Προτείνεται για να διδάξει το μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα». Σε περίπτωση 
αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά 
κατάταξης των υποψηφίων. Ο κ. 1414 έχε περισσότερα από 3 έτη αυτοδύναμο διδακτικό 
έργο και επίσης υπερτερεί των επόμενων δύο υποψηφίων σε αναφορές στο ερευνητικό 
έργο του. 

 
Οι υποψηφιότητες των 1424 και 1417 δεν αξιολογούνται γιατί υπάρχει ικανός αριθμός 

αιτούντων κατόχων διδακτορικού για το συγκεκριμένο μάθημα. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό για την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Α) ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του 
άρθρου 29 του Ν.4009/2011για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

[ΑΔΑ: ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση» 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

1. 1414 
2. 1432 
3. 1424 
4. 1411 
5. 1440 
6. 1417 

 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1414 
Ο κος 1414 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μαθηματικών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) (2011). Ο τίτλος της διατριβής 
του είναι «Η ιδιότητα της μη-ευαισθησίας σε ουρές με ομαδικές αφίξεις και μελέτη 
μοντέλων γεωμετρικών εγκαταλείψεων σε ουρές με απουσίες του υπηρέτη». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ (2001) 
«Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του 
ΕΚΠΑ (1994).  
Έχει 3 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά (Scopus) και 3 σε Πανελλήνια 
Συνέδρια. Σύμφωνα με το Scopus έχει 30 αναφορές στο έργο του. Διαθέτει 5 έτη 
αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κυρίου 1414 εμπίπτουν οριακά στο 

γνωστικό αντικείμενο  «Μαθηματική Ανάλυση». 
 
1432 
Ο κύριος 1432 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΑΠΘ (2018). Ο τίτλος της 
διατριβής του είναι «Παιγνιοθεωρητικές Πτυχές του Παιγνίου «Αστυνόμοι και Ληστής» και 
Παραλλαγών Αυτού». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομετρία από 
το Τμήμα Οικονομικών και Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ, Ολλανδίας, 
επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής 
ΕΚΠΑ (2002). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (2000).  
Έχει 4 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά σύμφωνα με το Scopus και 5 αναφορές 
στο έργο του. Διαθέτει 1 έτος αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κυρίου 1432 εμπίπτουν οριακά στο 

γνωστικό αντικείμενο  «Μαθηματική Ανάλυση». 
 
1411 
Ο κος 1411 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης 
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009). Ο τίτλος της διατριβής του είναι «Εφαρμογές 
μεθόδων απλής και πολλαπλής ακουστικής σκέδασης στην βιοϊατρική τεχνολογία». Είναι 
πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (2000).  



Έχει 4 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά (Scopus) και 1 σε Διεθνές Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το Scopus έχει 15 αναφορές στο έργο του. Διαθέτει 10 έτη αυτοδύναμο 
διδακτικό έργο στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κυρίου 1411 εμπίπτουν οριακά στο 

γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση». 
 
1440 
Η κυρία 1440 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μαθηματικών 
Πανεπιστήμιο Πατρών (2010). Ο τίτλος της διατριβής της είναι "Αναλλοίωτες Μετρικές 
Einstein σε Πολλαπλότητες Stiefel και Συμπαγείς Ομάδες Lie". Είναι επίσης κάτοχος 
Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα «Θεωρητικά Μαθηματικά» και είναι 
πτυχιούχος του ίδιου τμήματος. Διαθέτει 2 έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο ίδιο Τμήμα. 
Έχει 7 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά από τις οποίες 3 συμπεριλαμβάνονται 
στο Scopus) και 3 άρθρα σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων. Σύμφωνα με το Scopus έχει 7 
αναφορές στο έργο της. Διαθέτει 2 έτη αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κυρίας 1440 εμπίπτουν οριακά στο 

γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ». 
 
Οι υποψήφιοι 1424 και 1417 δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

1. 1411 
2. 1414 
3. 1440 
4. 1432 
 

Πρόταση 
Ο κ. 1411 είναι υπερτερεί των άλλων υποψηφίων σε δημοσιευμένο έργο και 

αναφορές (σύμφωνα με το scopus) όπως επίσης σε έτη αυτοδύναμου διδακτικού 
έργου. Προτείνεται για να διδάξει το μάθημα «Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ». Σε περίπτωση 
αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά 
κατάταξης των υποψηφίων. Ο κ. 1414 έχε περισσότερα από 3 έτη αυτοδύναμο διδακτικό 
έργο και επίσης υπερτερεί των επόμενων δύο υποψηφίων σε αναφορές στο ερευνητικό 
έργο του. 

 
Οι υποψηφιότητες των 1424 και 1417 δεν αξιολογούνται γιατί υπάρχει ικανός αριθμός 

αιτούντων κατόχων διδακτορικού για το συγκεκριμένο μάθημα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό για την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Α) ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του 
άρθρου 29 του Ν.4009/2011για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
[ΑΔΑ: ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες – Στατιστική» 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

1. 1400 
2. 1402 
3. 1414 
4. 1432 
5. 1424 
6. 1411 
7. 1420 
8. 1440 
9. 1417 
10. 1409 

 
Παρουσίαση των υποψηφίων: 

 
1400 
Ο κος 1400 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μαθηματικών του 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (2008). Ο τίτλος της διατριβής του είναι 
«Επαναληπτικές Σχέσεις για τις ροπές των μεγεθών των καταστάσεων του ομογενούς 
μαρκοβιανού συστήματος με ή χωρίς χωρητικότητες». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ (2004) «Στατιστική και Επιχειρησιακή 
Έρευνα». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (2002).  
Έχει 11 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά, από τις οποίες 10 στο Scopus. Έχει 7 
εργασίες σε Πανελλήνια Συνέδρια και 1 σε διεθνές συνέδριο. Σύμφωνα με το Scopus έχει 30 
αναφορές στο έργο του. Διαθέτει συναφή αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία συνολικά 11 
ετών από τη λήψη του διδακτορικού του σε ΑΕΙ (ΑΠΘ, ΕΑΠ, ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας). Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών ερευνητικών έργων στο γνωστικό 
του αντικείμενο. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1400 εμπίπτουν στο γνωστικό 
αντικείμενο «Πιθανότητες – Στατιστική». 
 
1402 
Η κυρία 1402 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Διαχείριση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας και Logistics από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου του 
Loughborough, Ηνωμένο Βασίλειο (2016). Ο τίτλος της διατριβής της είναι «An Investigation 
of the Collaboration - Postharvest Food Loss Relationship and the Effect of the 
Environmental Turbulence Factors». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από την 
ίδια σχολή του ίδιου πανεπιστημίου στη «Ανάλυση και Διoίκηση - Μάνατζμεντ 
Επιχειρήσεων» (2011). 
Είναι πτυχιούχος του τμήματος  Χρηματοοικονομική, της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη (2009). Έχει 6 
δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά σύμφωνα με το Scopus και 24  αναφορές στο 
έργο της. Το διδακτορικό και το δημοσιευμένο έργο της δεν εμπίπτουν στο γνωστικό 
αντικείμενο «Πιθανότητες – Στατιστική». 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κυρίας 1402 δεν εμπίπτουν στο 
γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες – Στατιστική». 



1414 
Ο κος 1414 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μαθηματικών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) (2011). Ο τίτλος της διατριβής 
του είναι «Η ιδιότητα της μη-ευαισθησίας σε ουρές με ομαδικές αφίξεις και μελέτη 
μοντέλων γεωμετρικών εγκαταλείψεων σε ουρές με απουσίες του υπηρέτη». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ (2001) 
«Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του 
ΕΚΠΑ (1994).  
Έχει 3 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά (Scopus) και 3 σε Πανελλήνια 
Συνέδρια. Σύμφωνα με το Scopus έχει 30 αναφορές στο έργο του. Διαθέτει 5 έτη 
αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κυρίου 1414 εμπίπτουν στο 
γνωστικό αντικείμενο  «Πιθανότητες – Στατιστική». 
 
1432 
Ο κύριος 1432 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΑΠΘ (2018). Ο τίτλος της 
διατριβής του είναι «Παιγνιοθεωρητικές Πτυχές του Παιγνίου «Αστυνόμοι και Ληστής» και 
Παραλλαγών Αυτού». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομετρία από 
το Τμήμα Οικονομικών και Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Άμστερνταμ, Ολλανδίας, 
επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής 
ΕΚΠΑ (2002). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (2000).  
Έχει 4 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά σύμφωνα με το Scopus και 5 αναφορές 
στο έργο του. Διαθέτει 1 έτος αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κυρίου 1432 εμπίπτουν στο 
γνωστικό αντικείμενο  «Πιθανότητες – Στατιστική». 
 
1411 
Ο κος 1411 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης 
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009). Ο τίτλος της διατριβής του είναι «Εφαρμογές 
μεθόδων απλής και πολλαπλής ακουστικής σκέδασης στην βιοϊατρική τεχνολογία». Είναι 
πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (2000).  
Έχει 4 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά (Scopus) και 1 σε Διεθνές Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το Scopus έχει 15 αναφορές στο έργο του. Διαθέτει αυτοδύναμη διδακτική 
εμπειρία 10 ετών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κυρίου 1411 δεν εμπίπτουν στο 
γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες – Στατιστική». 
 
1420 
Ο κύριος 1420 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο τίτλος της διατριβής του είναι 
«Διερεύνηση των μεθόδων και πολιτικών εξυγίανσης επιχειρήσεων και τραπεζών: Η 
περίπτωση των επισφαλών ανοιγμάτων στην Ελλάδα» Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης “MSc in Shipping, Trade & Finance, Cass Business School”, Λονδίνο, 
Ηνωμένο Βασίλειο (2015). Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014). 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κυρίου 1420 δεν εμπίπτουν στο 
γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες – Στατιστική». 
 

 



1440 
Η κυρία 1440 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μαθηματικών 
Πανεπιστήμιο Πατρών (2010). Ο τίτλος της διατριβής της είναι "Αναλλοίωτες Μετρικές 
Einstein σε Πολλαπλότητες Stiefel και Συμπαγείς Ομάδες Lie". Είναι επίσης κάτοχος 
Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα «Θεωρητικά Μαθηματικά» και είναι 
πτυχιούχος του ίδιου τμήματος. Διαθέτει 2 έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο ίδιο Τμήμα. 
Έχει 7 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά από τις οποίες 3 συμπεριλαμβάνονται 
στο Scopus) και 3 άρθρα σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων. Σύμφωνα με το Scopus έχει 7 
αναφορές στο έργο της. Διαθέτει 2 έτη αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κυρίας 1440 δεν εμπίπτουν στο 
γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες – Στατιστική». 
 
1409 
Ο κύριος 1409 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μαθηματικών του 
ΑΠΘ (2018), Ο τίτλος της διατριβής του είναι «Βέλτιστοι πειραματικοί σχεδιασμοί με 
παράγοντες σε δύο και περισσότερα επίπεδα». Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού 
διπλώματος ειδίκευσης «Στατιστική και Μοντελοποίηση» (2014) και είναι πτυχιούχος 
(2012) του παραπάνω τμήματος. 
Έχει 6 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά (Scopus). Η διδακτορική διατριβή και 
το δημοσιευμένο έργο του κυρίου 1409 εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες 
– Στατιστική». 
 
Οι υποψήφιοι 1424 και 1417 δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων (που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο) 

1 1400 

2 1414 

3 1432 

4 1409 
 

Κατάταξη λοιπών υποψηφίων 

5 1411 (δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο) 

5 1440 (δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο) 

5 1402 (δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο) 

5 1420 (δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο) 
Πρόταση 

Ο κ. 1400 είναι υπερτερεί των άλλων υποψηφίων σε δημοσιευμένο έργο και σε έτη 
αυτοδύναμης διδασκαλίας. Προτείνεται για να διδάξει το μάθημα «Πιθανότητες – 
Στατιστική». Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος 
να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Ο κ. 1414 έχε περισσότερα από 3 έτη 
αυτοδύναμο διδακτικό έργο και επίσης υπερτερεί των επόμενων δύο υποψηφίων σε 
αναφορές στο ερευνητικό έργο του. 

 
Οι υποψηφιότητες των 1424 και 1417 δεν αξιολογούνται γιατί υπάρχει ικανός αριθμός 

αιτούντων κατόχων διδακτορικού για το συγκεκριμένο μάθημα. 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων 
VLSI». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1432 

2. 1431 

3. 1408 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

1432 
 
Ο κος 1432 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2017) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων». Έχει κάνει μία σχετική ανακοίνωση σε ένα διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική 
εμπειρία συνολικά έξι ετών, δέκα μηνών και δύο ημερών (πάνω από δεκατρία εξάμηνα) σε 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία (κυρίως εργαστηριακή) δεκατριών ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 
αντικείμενα συναφή (και σημαντικού μέρους της ακριβώς σε συναφές μάθημα του Σχ. Ενσ. 
Συσ. VLSI).   
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρησης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο του Σχεδιασμού Εννσωματωμένων Συστημάτων VLSI και γενικότερα Υλοποίηση 
Αλγορίθμων σε Ψηφιακό Υλικό. Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή εξετάζει Ψηφιακή 
Επεξεργασία Εικόνας που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις 
δημοσιεύσεις του οι 16 εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριανταδύο ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. 
Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό 



Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών 
σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει καθόλου δημοσιευμένο έργο που να εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο 
του Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων VLSI. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα 
μηνών σε αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει καθόλου δημοσιεύσεις στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.  
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1431 

2. 1432 

3. 1408 

Πρόταση 
 

Ο κ. 1431 είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για 
να διδάξει το μάθημα «Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων VLSI». Σε περίπτωση 
αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά 
κατάταξης των υποψηφίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του 
άρθρου 29 του Ν.4009/2011, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
[ΑΔΑ: ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής Ι». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1402 

2. 1410 

3. 1441 

4. 1435 

5. 1415 

Παρουσίαση των υποψηφίων:  
 
1402 
 
Η κα 1402 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στην Διαχείριση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας & Logistics στην Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, από το Loughborough University, 
Λάφμπορο, Ην. Βασίλειο (2016), με θέμα: An Investigation of the Collaboration - 
Postharvest Food Loss Relationship and the Effect of the Environmental Turbulence Factors. 
Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ανάλυση & Διoίκηση - Μάνατζμεντ 
Επιχειρήσεων, από Πανεπιστήμιο του Laughborough (2011) Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, 
Loughborough University, Λάφμπορο, Ην. Βασίλειο. Διαθέτει 9 δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, και 22 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1402Σ δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής Ι. Ειδικότερα, η διδακτορική της διατριβή 
εξετάζει το: An Investigation of the Collaboration - Postharvest Food Loss Relationship and 
the Effect of the Environmental Turbulence Factors, που δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.   
 
1410 
 
Η κα 1410 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ΑΠΘ, (2019) με θέμα «στο: 
Γλωσσικό Καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
ανάσχεση της Κυριαρχίας της Αγγλικής Γλώσσας στις Διεθνείς Σχέσεις,». Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, (2013) με θέμα 
«Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες». Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. 
Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαοχτώ μηνών σε 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1410 εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής Ι. Ειδικότερα, η διδακτορική της διατριβή 
εξετάζει το: Γλωσσικό Καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως ανάσχεση της Κυριαρχίας της Αγγλικής Γλώσσας στις Διεθνείς Σχέσεις, που 



εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριών 
ακαδημαϊκού εξαμήνου σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.   
 
1441 
 
Η κα 1441 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών και Λευκωσίας (2020) με θέμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». Δεν 
διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η κα 1441 δεν έχει διδακτορικό δίπλωμα. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία σε αντικείμενα 
συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης.   
 
1435 
 
Η κα 1435 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 
ΑΠΘ (2020) με θέμα «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας». Δεν διαθέτει 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία δεκαοχτώ 
μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η κα 1435 δεν έχει διδακτορικό δίπλωμα. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριών εξαμήνων σε 
αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.   
 
1415 
 
Η κα 1415 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ΑΠΘ, με θέμα στην Αγγλική 
Γλώσσα και Φιλολογία. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του Leeds με θέμα «Διερμηνείας και Μετάφρασης». Διαθέτει 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά. Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1415Σ εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής Ι. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία σε 
αντικείμενα συναφή. Διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.   
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1410 

2. 1415 

3. 1435 

4. 1441 

5. 1402 
 

Πρόταση 



 
Η κα. 1410 είναι η πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε 

για να διδάξει το μάθημα «Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής Ι». Σε περίπτωση αδυναμίας 
να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του 
άρθρου 29 του Ν.4009/2011, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
[ΑΔΑ: ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής ΙΙ». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1402 

2. 1410 

3. 1441 

4. 1435 

5. 1415 

Παρουσίαση των υποψηφίων:  
 
1402 
Η κα 1402 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στην Διαχείριση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας & Logistics στην Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, από το Loughborough University, 
Λάφμπορο, Ην. Βασίλειο (2016), με θέμα: An Investigation of the Collaboration - 
Postharvest Food Loss Relationship and the Effect of the Environmental Turbulence Factors. 
Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ανάλυση & Διoίκηση - Μάνατζμεντ 
Επιχειρήσεων, από Πανεπιστήμιο του Laughborough (2011) Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, 
Loughborough University, Λάφμπορο, Ην. Βασίλειο. Διαθέτει 9 δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, και 22 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1402Σ δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής ΙΙ. Ειδικότερα, η διδακτορική της διατριβή 
εξετάζει το: An Investigation of the Collaboration - Postharvest Food Loss Relationship and 
the Effect of the Environmental Turbulence Factors, που δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.   
 
1410 
Η κα 1410 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ΑΠΘ, (2019) με θέμα «στο: 
Γλωσσικό Καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
ανάσχεση της Κυριαρχίας της Αγγλικής Γλώσσας στις Διεθνείς Σχέσεις,». Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, (2013) με θέμα 
«Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες». Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. 
Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαοχτώ μηνών σε 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1410Σ εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής ΙΙ. Ειδικότερα, η διδακτορική της διατριβή 
εξετάζει το: Γλωσσικό Καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως ανάσχεση της Κυριαρχίας της Αγγλικής Γλώσσας στις Διεθνείς Σχέσεις, που 
εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριών 



ακαδημαϊκού εξαμήνου σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.   
 
1441 
Η κα 1441 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών και Λευκωσίας (2020) με θέμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». Δεν 
διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η κα 1441 δεν έχει διδακτορικό δίπλωμα. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία σε αντικείμενα 
συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης.   
 
1435 
Η κα 1435 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 
ΑΠΘ (2020) με θέμα «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας». Δεν διαθέτει 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία δεκαοχτώ 
μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η κα 1435 δεν έχει διδακτορικό δίπλωμα. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριών εξαμήνων σε 
αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.   
 
1415 
Η κα 1415 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ΑΠΘ, με θέμα στην Αγγλική 
Γλώσσα και Φιλολογία. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του Leeds με θέμα «Διερμηνείας και Μετάφρασης». Διαθέτει 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά. Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1415Σ εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής ΙΙ. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία σε 
αντικείμενα συναφή. Διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.   
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1410 

2. 1415 

3. 1435 

4. 1441 

5. 1402 
 

Πρόταση 
Η κα. 1410 είναι η πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε 

για να διδάξει το μάθημα «Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής ΙΙ». Σε περίπτωση 
αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά 
κατάταξης των υποψηφίων. 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1432 

2. 1431 

3. 1408 

4. 1434 

5. 1399 

6. 1438 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

1432 
 
Ο κος 1432 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2017) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων». Έχει κάνει μία σχετική ανακοίνωση σε ένα διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική 
εμπειρία συνολικά έξι ετών, δέκα μηνών και δύο ημερών (πάνω από δεκατρία εξάμηνα) σε 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία (κυρίως εργαστηριακή) δεκατριών ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 
αντικείμενα συναφή (και σημαντικού μέρους της ακριβώς στο ίδιο μάθημα των 
Ακολουθιακών Ψηφιακών Ηλεκτρονικών).   
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρησης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο Ακολουθιακών Ψηφιακών Ηλεκτρονικών και γενικότερα Υλοποίηση 
Αλγορίθμων σε Ψηφιακό Υλικό. Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή εξετάζει Ψηφιακή 
Επεξεργασία Εικόνας που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις 
δημοσιεύσεις του οι 16 εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή 
Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 



1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών 
σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει καθόλου δημοσιευμένο έργο που να εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο 
Ακολουθιακών Ψηφιακών Ηλεκτρονικών. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει καθόλου δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης.  
 
1434 
 
Ο κ. 1434 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008) με θέμα «Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών». 
Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή σε ελληνικά περιοδικά, αλλά έχει ένα μη 
συναφές άρθρο σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Διαθέτει  μη συναφή προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαοκτώ εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Το δημοσιευμένο έργο του κ 1434 δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο Ακολουθιακά 
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Η μία δημοσίευσή του εξετάζει θέματα μη σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δεκαοχτώ ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των 
Ακολουθιακών Ψηφιακών Ηλεκτρονικών. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
1399 
 
Η κα 1399 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2019) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων». Διαθέτει προηγούμενη συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος, 
διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαέξι μηνών (πάνω από δύο εξάμηνα) σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία (κυρίως εργαστηριακή) περίπου τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων 
σε αντικείμενα συναφή (και σημαντικού μέρους της ακριβώς στο ίδιο μάθημα των 
Ακολουθιακών Ψηφιακών Ηλεκτρονικών).   
 

1438 
 
Ο κος 1438 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
(2014) με θέμα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2008) με θέμα 
«Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». Έχει τέσσερις μη συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά. Διαθέτει μη συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, 8 



μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και μερικώς συναφή 
εργαστηριακή εμπειρία ενός εξαμήνου σε παρόμοιο μάθημα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1438 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο Ακολουθιακών Ψηφιακών Ηλεκτρονικών. Ειδικότερα, η διδακτορική του 
διατριβή εξετάζει Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις που δεν 
εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι 
περισσότερες εξετάζουν θέματα μη σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει 
διδακτική εμπειρία δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή και ενός 
εργαστηριακού ακαδημαϊκού εξαμήνου σε συναφές αντικείμενο. 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1431 

2. 1432 

3. 1399 

4. 1434 

5. 1438 

6. 1408 

Πρόταση 
 

Ο κ. 1431 είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για 
να διδάξει το μάθημα «Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά». Σε περίπτωση αδυναμίας 
να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηματων». 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1431  

2. 1419 

3. 1425 

4. 1433 

5. 1407 

6. 1401  

7. 1434 

8. 1438  

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρησης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηματων». Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων μη συναφή στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1419 
Ο κ. 1419 είναι κάτοχος διδακτορικό διπλώματος PhD in Computer Science, Computer 
Science, Brunel University, London. Τίτλος Διατριβής:The Markov Multi-phase Transferable 
Belief Model: A data fusion theory for enhancing Cyber Situational Awareness, 2016. 
Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc in Wireless Communications, School of  
Engineering, Brunel University, London. Τίτλος Διατριβής: Attacks on the availability of Wi-Fi 
networks, 2011. Έχει 1 δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό, και 1 δημοσίευση σε πρακτικά 
διεθνών συνεδρίων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική 
1,5 έτη σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα είναι συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. 
 
 
 



 
1425 
 
Η κα 1425 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα 
«Πληροφοριακά Συστήματα». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα 
Πληροφοριακά Συστήματα, από τη Σχολη Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010). Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του 
προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. Έχει τρεις συναφείς με το αντικείμενο 
του μαθήματος δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δώδεκα συναφή άρθρα σε πρακτικά 
διεθνών συνεδρίου και ένα συναφές άρθρο σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει 
προηγούμενη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιέξι εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 90 μήνες πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1425 εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηματων». Διαθέτει διδακτική 
εμπειρία 18 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηματων». Δεν διαθέτει 
ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
1433 
 
Ο κ. 1433 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις βιοιατρικές επιστήμες, επίπεδο 8, 
από Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (2009) με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ανάλυση 
βιολογικών ιστών με χρήση βιοσημάτων: Περίπτωση εμβρυικού 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2018). Διαθέτει 13 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, και 21 
σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Δεν έχει προσκομίσει μαζί με την αίτηση 
δικαιολογητικά έγγραφα για την προϋπηρεσία του. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1433 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηματων». Δεν έχει προσκομίσει βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας συναφής με το αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηματων». Δεν 
διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 

 
1407 
 
Ο κ. 1407 διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας ΜΔΕ του ΕΑΠ (2017) με θέμα «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση 
και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού» μερικώς συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή σε ελληνικά 
περιοδικά, ούτε άρθρα σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε αντικείμενα μη συναφή. Δεν 
διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών 
Συστηματων». Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 

 



1401 
 
Ο κ. 1401 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από τη Σχολη Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο (2006) στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Έχει δυο δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, και δύο άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίου και ένα άρθρο σε πρακτικά 
ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιτεσσάρων 
εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 14.7 εξάμηνα πλήρους 
απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1401 εμπίπτει μερικώς 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 73,43 
ακαδημαϊκών μηνών σε αντικείμενα μερικώς συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε περιοχή κοντινή του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. 
 
1434 
Ο κος 1434 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών 
Α.Π.Θ. στον Τομέα Ραδιοεπικοινωνιών. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από 
το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008), με θέμα 
«Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών». Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς 
παρακολούθησης του προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. ΔΕΝ διαθέτει 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, αλλά διαθέτει μία δημοσίευση σε πρακτικά διεθνούς 
συνεδρίου. Δε διαθέται κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, ή επιστημονικά βιβλία. 
Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαοχτώ εξαμήνων σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρυματα, που ισοδυναμούν σε 11,4 εξάμηνα πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1434 εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηματων». Διαθέτει διδακτική 
εμπειρία  ακαδημαϊκών 11.4 εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει διδακτική 
εμπειρία οκτώ εξαμήνων στο γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών 
Συστηματων». Διαθέτει επίσης μια δημοσίευση στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1438 
 
Ο κος 1438 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, (2014) με θέμα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές 
Αναλύσεις». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
(2008) με θέμα «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». Έχει τέσσερις σχετικά συναφείς 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά έξι ετών, 8 μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και 
μερικώς συναφή εργαστηριακή εμπειρία ενός εξαμήνου σε παρόμοιο μάθημα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1438 μερικώς εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηματων». Ειδικότερα, η διδακτορική 
του διατριβή εξετάζει Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις που 
μερικώς εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι 
περισσότερες εξετάζουν θέματα μη σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει 
διδακτική εμπειρία δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή και ενός 
εργαστηριακού ακαδημαϊκού εξαμήνου σε συναφές αντικείμενο. 
 



 
 
 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1419 
2. 1438 
3. 1433 
4. 1431 
5. 1425 
6. 1434 

7. 1401 

8. 1407 

 

 

 

Πρόταση 
 

Ο κ 1419 είναι ο πληρέστερος υποψήφιος τον οποίο και προτείνουμε για να 
διδάξει το μάθημα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηματων». Σε περίπτωση αδυναμίας να 
αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων». 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1432  

2. 1431  

3. 1425 

4. 1408 

5. 1407 

6. 1401  

7. 1434 

8. 1403 

9. 1444 

10. 1438  

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1432 
 
Ο κος 1432 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2017) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων» συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Έχει κάνει μία 
ανακοίνωση σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη μη συναφή με 
το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, δέκα μηνών και δύο 
ημερών (πάνω από δεκατρία εξάμηνα) σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρησης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα μη συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι μη 
συναφή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική 
εμπειρία συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων». Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων μη συναφή στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1425 
 



Η κα 1425 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα 
«Πληροφοριακά Συστήματα». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα 
Πληροφοριακά Συστήματα, από τη Σχολη Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010). Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του 
προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. Έχει τρεις συναφείς με το αντικείμενο 
του μαθήματος δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δώδεκα συναφή άρθρα σε πρακτικά 
διεθνών συνεδρίου και ένα συναφές άρθρο σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει 
προηγούμενη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιέξι εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 90 μήνες πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1425 εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 18 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
 

1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών 
σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει δημοσιευμένο έργο. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
 
 
 
 
1407 
 
Ο κ. 1407 διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας ΜΔΕ του ΕΑΠ (2017) με θέμα «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση 
και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού» μερικώς συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή σε ελληνικά 
περιοδικά, ούτε άρθρα σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε αντικείμενα μη συναφή. Δεν 
διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων». Δεν 
διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 

1401 
 
Ο κ. 1401 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από τη Σχολη Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό 



Πανεπιστήμιο (2006) στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Έχει δυο δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, και δύο άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίου και ένα άρθρο σε πρακτικά 
ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιτεσσάρων 
εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 14.7 εξάμηνα πλήρους 
απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1401 εμπίπτει μερικώς 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 73,43 
ακαδημαϊκών μηνών σε αντικείμενα μερικώς συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε περιοχή κοντινή του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. 
 
1434 
Ο κος 1434 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών 
Α.Π.Θ. στον Τομέα Ραδιοεπικοινωνιών. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από 
το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008), με θέμα 
«Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών». Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς 
παρακολούθησης του προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. ΔΕΝ διαθέτει 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, αλλά διαθέτει μία δημοσίευση σε πρακτικά διεθνούς 
συνεδρίου. Δε διαθέται κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, ή επιστημονικά βιβλία. 
Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαοχτώ εξαμήνων σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, που ισοδυναμούν σε 11,4 εξάμηνα πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1434 εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων». Διαθέτει διδακτική εμπειρία  
ακαδημαϊκών 11.4 εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία οκτώ 
εξαμήνων στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων». Διαθέτει επίσης μια 
δημοσίευση στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1403 
 
Η κα 1403είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης (ΔΠΘ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με θέμα 
«Σχεδιασμός συντονιστή μικροδακτυλίου με εφαρμογή στη βελτίωση της απόδοσης οπτικά 
και ηλεκτρικά διαμορφωμένου οπτικού ενισχυτή ημιαγωγού» (2020). Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ίδιο τμήμα με θέμα ««Καταστολή φαινομένου 
σχηματομορφής σε οπτικό ενισχυτή ημιαγωγού με φίλτρα εγκοπής» (2013). Έχει 8 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 11 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και 1 
κεφάλαιο σε βιβλίο. Διαθέτει συναφή διδακτική εμπειρία ενός εξαμήνου ενώ συμμετείχε 
ως βοηθός διδασκαλίας στο ΔΠΘ σε συναφή μαθήματα. Συμμετείχε ως ερευνητής σε 
ερευνητικά προγράμματα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κα 1403 εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων». Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε αντικείμενα μερικώς συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 

1444 

Η κα 1444 κανει διδακτορικό στο τμημα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα 

"«Ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε συνδυασμό με δεδομένα από φορέσιμες 

συσκευές για τη μελέτη νευρολογικών διαταραχών και γνωσιακών καταστάσεων». Διαθέτει 



Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΔΜ. Έχει 6 δημοσιεύσεις σε 

διεθνή περιοδικά, 2 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και 1 κεφάλαιο σε βιβλίο. 

Διαθέτει συναφή διδακτική εμπειρία ενός εξαμήνου. 

 

Το δημοσιευμένο έργο της κα 1444 εμπίπτει μερικώς στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα 
Υψηλών Ταχυτήτων». Διαθέτει διδακτική εμπειρία  ενός εξαμήνου σε αντικείμενα συναφή. 
Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων σε αντικείμενα μερικώς συναφή με 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1438 
Ο κος 1438 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
(2014) με θέμα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2008) με θέμα 
«Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». Έχει τέσσερις μη συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, 8 μηνών 
και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και μερικώς συναφή εργαστηριακή 
εμπειρία ενός εξαμήνου σε παρόμοιο μάθημα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1438 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων». Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή εξετάζει 
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις που δεν εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι περισσότερες εξετάζουν 
θέματα μη σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 
δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή και ενός εργαστηριακού 
ακαδημαϊκού εξαμήνου σε συναφές αντικείμενο. 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1403 
2. 1438 
3. 1431 
4. 1425 
5. 1434 

6. 1444 

7. 1432 

8. 1408 

9. 1401 

10. 1407 

Πρόταση 
 

Η κα  1403είναι η πληρέστερη υποψήφια την οποία και προτείνουμε για να 
διδάξει το μάθημα «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων». Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει 
το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού». 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1431  

2. 1436 

3. 1425 

4. 1408 

5. 1401  

6. 1416 

7. 1421 

8. 1438  

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρησης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα μη συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι μη 
συναφή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική 
εμπειρία συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού». Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων μη συναφή στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1436 
Η κα 1436 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Τεχνολογία Λογισμικού, 
Department of Mathematics and Nat-ural Sciences, University of Groningen, Ολλανδία, 
Θέμα: “Proposing and Empiri-cally Validating Change Impact Analysis Metrics”, 2018. 
Διαθέτει Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 2013. Έχει 3 συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 12 συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (ένα BEST PAPER AWARD). Διαθέτει συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία 5 μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κα κα 1436 εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού». Οι δημοσιεύσεις της εξετάζουν θέματα 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική 5 μηνών σε αντικείμενα 
συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης. 
 



1425 
 
Η κα 1425 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα 
«Πληροφοριακά Συστήματα». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα 
Πληροφοριακά Συστήματα, από τη Σχολη Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010). Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του 
προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. Έχει τρεις συναφείς με το αντικείμενο 
του μαθήματος δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δώδεκα συναφή άρθρα σε πρακτικά 
διεθνών συνεδρίου και ένα συναφές άρθρο σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει 
προηγούμενη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιέξι εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 90 μήνες πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1425 εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 18 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
 

1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και 
την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει δημοσιευμένο έργο. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
 
 
 
 

1401 
 
Ο κ. 1401 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από τη Σχολη Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο (2006) στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Έχει δυο δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, και δύο άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίου και ένα άρθρο σε πρακτικά 
ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιτεσσάρων 
εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 14.7 εξάμηνα πλήρους 
απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1401 εμπίπτει μερικώς 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 73,43 
ακαδημαϊκών μηνών σε αντικείμενα μερικώς συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε περιοχή κοντινή του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. 



1416 
Ο κ. 1416 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (2018) με θέμα 
«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για τη διαχείριση 
εσωτερικών υδάτινων οικοσυστημάτων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
από το τμήμα  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης (2010) με θέμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικού Περιβάλλοντος». Έχει 
πέντε δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. 
Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 3 εξαμήνων σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της/του κ 1416 εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού». Ειδικότερα, η διδακτορική της 
διατριβή εξετάζει θέματα σχεδιασμού συστημάτων για υδάτινα οικοσυστήματα, που ενώ 
είναι κοντά στο χώρο της πληροφορικής, ενώ οι δημοσιεύσεις του δεν εξετάζουν θέματα 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 3 ακαδημαϊκών 
εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1421 
Ο κ. 1421 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το University of Hall (2002) με θέμα 
«A Simulation Framework for the investigation of Cancellous Bone Remodeling». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής (Computer Science) του 
University of Hall (1997) με θέμα «Επιστήμη Υπολογιστών με ειδίκευση στα Γραφικά 
Υπολογιστών και Εικονικά Περιβάλλοντα». Έχει έξι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 
τριανταένα άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και έχει μεταφράσει επτά επιστημονικά 
βιβλία. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 25 εξαμήνων σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1421 εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού». Ειδικότερα, η διδακτορική του 
διατριβή εξετάζει θέματα μοντελοποίησης/εξομοίωσης ιστών οστού, που δεν εμπίπτει 
απόλυτα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ οι δημοσιεύσεις του δεν εξετάζουν 
θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 25 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε αντικείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 
1438 
 
Ο κος 1438 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, (2014) με θέμα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές 
Αναλύσεις». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
(2008) με θέμα «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». Έχει τέσσερις μη συναφείς δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, 
8 μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και μερικώς συναφή 
εργαστηριακή εμπειρία ενός εξαμήνου σε παρόμοιο μάθημα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1438 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού». Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή 
εξετάζει Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις που δεν εμπίπτει 



στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι περισσότερες 
εξετάζουν θέματα μη σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική 
εμπειρία δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή και ενός εργαστηριακού 
ακαδημαϊκού εξαμήνου σε συναφές αντικείμενο. 
 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1436 
2. 1421 
3. 1416 
4. 1431 
5. 1438 
6. 1425 

7. 1408 

8. 1401 

 

Πρόταση 
 

Η κα 1436 είναι η πληρέστερη υποψήφια την οποία και προτείνουμε για να 
διδάξει το μάθημα «Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού». Σε περίπτωση αδυναμίας να 
αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, 
για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο 
γνωστικό αντικείμενο «Ηλετρομαγνητισμός». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1434 

2. 1430 

3. 1437 

4. 1445 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

1434 
 
Ο κ. 1434 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008) με θέμα «Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών». 
Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή σε ελληνικά περιοδικά, αλλά έχει ένα μη 
συναφές άρθρο σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Διαθέτει  μερικώς συναφή προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαοκτώ εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Το δημοσιευμένο έργο του κ 1434 δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο 
Ηλεκτρομαγνητισμός. Η μία δημοσίευσή του εξετάζει θέματα μη σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δεκαοχτώ ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του 
Ηλεκτρομαγνητισμού. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.  
 
1430 
 
Ο κ. 1430 είναι κάτοχος Διδακτορικού Φυσικής MRI, από το πανεπιστήμιο του Swansea 
(2019), με θέμα: Multi-parametric MRI of prostate cancer: «Assessment of advancer MR 
techniques for active surveillance and staging». Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Μεταπτυχιακό Ιατρικής Φυσικής, από το Πανεπιστήμιο  Πατρών (2013), με θέμα: 
«Συνδυασμός κι αξιολόγηση ανώτερων τεχνικών Απεικόνισης Πυρηνικού Μαγνητικού 
Συντονισμού (MRS, DWI, DTI, DSCI) και Πυρηνικής Ιατρικής στη διαφορική διάγνωση όγκων 
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος». Έχει τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, και 
εννέα άρθρα σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Δεν διαθέτει  προηγούμενη διδακτική 
εμπειρία σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Το δημοσιευμένο έργο του κ 1430 εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρομαγνητισμός. 
Οι τρεις δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα η σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρομαγνητισμού. Διαθέτει ικανοποιητικό 
αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 



1437 
 
Η κα 1437 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2010) 
με θέμα «Μελετη Αστροφυσικων Νετρινων Με Τεχνικες Προσομοιωνσης και Υπολογισμους 
Πυρηνικης Δομης». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, (2005) με θέμα «Νεες Τεχνολογιες και Ερευνα στη Διδακτικη της Φυσικης». Έχει 
μία μερικώς συναφή δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό. Έχει δημοσιεύσει δεκαπέντε άρθρα 
σε συνέδρια με κριτές. Διαθέτει μερικώς συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά τριών ετών, και ενός μηνός σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1437Σ εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρομαγνητισμός. Ειδικότερα, η διδακτορική της διατριβή 
εξετάζει Μελετη Αστροφυσικων Νετρινων Με Τεχνικες Προσομοιωνσης και Υπολογισμους 
Πυρηνικης Δομης που εμπίπτει μερικώς στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις 
δημοσιεύσεις της οι επτά εξετάζουν θέματα μερικώς σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία έξι ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. 
Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.   
 
1445 
 
Η κα 1445 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2008) 
με θέμα «Ημιλεπτονικές Αντιδράσεις στο Πεδίο του Πυρήνα». Έχει πέντε μερικώς συναφείς 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει οκτώ μερικώς συναφή άρθρα σε 
συνέδρια με κριτές. Έχει μία δημοσίευση σε συλογικούς τόμους/βιβλία και τρία 
εγχειρίδια/διδακτικές συναφείς σημειώσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Διαθέτει 
συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριών ετών, σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1437Σ εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρομαγνητισμός. Ειδικότερα, η διδακτορική της διατριβή 
εξετάζει Ημιλεπτονικές Αντιδράσεις στο Πεδίο του Πυρήνα, που εμπίπτει μερικά στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ οι δημοσιεύσεις της εξετάζουν θέματα μερικώς 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία έξι 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1445 
2. 1437 

3. 1430 

4. 1434 

Πρόταση 
 

Η κα. 1445 είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για να 
διδάξει το μάθημα «Ηλεκτρομαγνητισμός». Σημειώνουμε εδώ ότι η κα 1437 και η κα 1445 
σχεδόν ισοβαθμούν σε συνάφεια και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης, η κα 



1445 όμως προκρίνεται διότι απέκτησε το διδακτορικό της δίπλωμα 2 έτη πριν επιτύχει το 
ίδιο και η κα 1437 και μάλιστα στο ίδιο εργαστήριο και τμήμα. Σε περίπτωση αδυναμίας να 
αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα». 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  
 

1) 1431 

2) 1436 

3) 1425 

4) 1433 

5) 1408 

6) 1407 

7) 1401 

8) 1423 

9) 1438 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρισης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα». Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων μη συναφή στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1436 
 
Η κα 1436 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Τεχνολογία Λογισμικού, 
Department of Mathematics and Natural Sciences, University of Groningen, Ολλανδία, 
Θέμα: “Proposing and Empirically Validating Change Impact Analysis Metrics”, 2018. 
Διαθέτει Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 2013. Έχει 3 συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 12 συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (ένα BEST PAPER AWARD). Διαθέτει συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία 5 μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κα 1436 εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα». Οι δημοσιεύσεις της εξετάζουν θέματα σχετικά 
με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική 5 μηνών σε αντικείμενα συναφή. 
Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 



1425 
 
Η κα 1425 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα 
«Πληροφοριακά Συστήματα». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα 
Πληροφοριακά Συστήματα, από τη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010). Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του 
προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. Έχει τρεις συναφείς με το αντικείμενο 
του μαθήματος δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δώδεκα συναφή άρθρα σε πρακτικά 
διεθνών συνεδρίου και ένα συναφές άρθρο σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει 
προηγούμενη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιέξι εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 90 μήνες πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1425 εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 18 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
1433 
 
Ο κ. 1433 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις βιοιατρικές επιστήμες, επίπεδο 8, 
από Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (2009) με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ανάλυση 
βιολογικών ιστών με χρήση βιοσημάτων: Περίπτωση εμβρυικού 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2018). Διαθέτει 13 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, και 21 
σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Δεν έχει προσκομίσει μαζί με την αίτηση 
δικαιολογητικά έγγραφα για την προϋπηρεσία του. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1433  εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα». Δεν έχει προσκομίσει βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας συναφής με το αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα». Δεν διαθέτει 
ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 

1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και 
την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει δημοσιευμένο έργο. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

 
1407 
 
Ο κ. 1407 διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας ΜΔΕ του ΕΑΠ (2017) με θέμα «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση 



και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού» μερικώς συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή σε ελληνικά 
περιοδικά, ούτε άρθρα σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε αντικείμενα μη συναφή.  
Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα». Δεν 
διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1401 
 
Ο κ. 1401 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από τη Σχολη Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο (2006) στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Έχει δυο δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, και δύο άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίου και ένα άρθρο σε πρακτικά 
ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιτεσσάρων 
εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 14.7 εξάμηνα πλήρους 
απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1401 δεν εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 73,43 
ακαδημαϊκών μηνών σε αντικείμενα μερικώς συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε περιοχή κοντινή του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. 
 
1423 
 
Ο κ. 1423 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα την «Ανάλυση Μαθησιακών Δεδομένων». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) στην «Επεξεργασία Σήματος για 
Επικοινωνίες και Πολυμέσα». Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά 
διεθνών επιστημονικών συνεδρίων ή σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων. Διαθέτει 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριαντα-τεσσάρων μηνών σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναλογούν σε 6,8 εξάμηνα πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή ή δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε διεθνή περιοδικά 
ή συνέδρια. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 6,8 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη 
συναφή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα 
Συστήματα». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στην περιοχή του 
γνωστικού αντικειμένου της θέσης. 
 
1438 
 
Ο κος 1438 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, (2014) με θέμα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές 
Αναλύσεις». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
(2008) με θέμα «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». Έχει τέσσερις σχετικά συναφείς 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 



συνολικά έξι ετών, 8 μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και 
μερικώς συναφή εργαστηριακή εμπειρία ενός εξαμήνου σε παρόμοιο μάθημα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1438 μερικώς εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα». Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή 
εξετάζει Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις που μερικώς 
εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι 
περισσότερες εξετάζουν θέματα μη σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει 
διδακτική εμπειρία δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή και ενός 
εργαστηριακού ακαδημαϊκού εξαμήνου σε συναφές αντικείμενο. 
 
 
 
 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

 
1. 1436 

2. 1433 

3. 1431 

4. 1438 

5. 1425 

6. 1423 

7. 1408 

8. 1407 

9. 1401 

Πρόταση 
 

Η κα 1436 είναι η πληρέστερη υποψήφια την οποία και προτείνουμε για να διδάξει 
το μάθημα «Κατανεμημένα Συστήματα», καθώς έχει διδακτορική διατριβή συναφή με το 
αντικείμενο του μαθήματος, και μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων στο αντικείμενο. Σε 
περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η 
σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του 
άρθρου 29 του Ν.4009/2011, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 
[ΑΔΑ: ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1432 

2. 1431 

3. 1436 

4. 1425 

5. 1433 

6. 1408 

7. 1401 

8. 1423 

9. 1438 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

1432 
 
Ο κος 1432 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2017) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων». Έχει κάνει μία σχετική ανακοίνωση σε ένα διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη μη συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική 
εμπειρία συνολικά έξι ετών, δέκα μηνών και δύο ημερών (πάνω από δεκατρία εξάμηνα) σε 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία (κυρίως εργαστηριακή) δεκατριών ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 
αντικείμενα μη συναφή.   
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο 
του Kingston, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και 
Κατάτμηση Ακολουθιών Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
από το Πανεπιστήμιο του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα 
Διαχείρησης Κατανεμημένης Πληροφορίας». Έχει εννέα συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, δεκαέξι συναφή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο των Μεταγλωττιστών. Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή εξετάζει 
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας που είναι μερικώς συναφής με το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι 15 εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης (μεταφράσεις υλοποιήσεων σε υλικό με μεταγλωττιστές σύνθεσης 



υψηλού επιπέδου). Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριανταδύο ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 
αντικείμενα μερικώς συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1436 
 
Η κα 1436 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Groningen, 
Ολλανδία, 2018, με θέμα: “Proposing and Empiri-cally Validating Change Impact Analysis 
Metrics”. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από στα Πληροφοριακά Συστήματα,  από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 2013. Έχει τρεις δημοσίευση σε διεθνή 
περιοδικά, και δωδεκα δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, Διαθέτει 
προηγούμενη μη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά πέντε μηνών σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, η οποία αντιστοιχεί σε ένα εξάμηνο πλήρους απασχόλησης. 
  
Διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κας 1436 δεν εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Διαθέτει διδακτική εμπειρία  ενός ακαδημαϊκών 
εξαμήνων, που αντιστοιχούν σε πέντε μήνες πλήρους απασχόλησης, σε αντικείμενα μη 
συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Δεν 
διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 

1425 

Η κα 1425 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα 

«Πληροφοριακά Συστήματα». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη Σχολη 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010) στα 

«Πληροφοριακά Συστήματα». Έχει τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δώδεκα άρθρα 

σε πρακτικά διεθνών συνεδρίου και ένα άρθρο σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει 

προηγούμενη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά ενενήντα μηνών σε τριτοβάθμιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 90 μήνες πλήρους απασχόλησης. 

 

Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1425 εμπίπτει μερικώς 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 17 ακαδημαϊκών 
εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 18 ακαδημαϊκών εξαμήνων 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε περιοχή κοντινή (μερικώς συναφής) με του γνωστικού αντικειμένου της 
θέσης. 
 
1433 
 
Ο κ. 1433 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις βιοιατρικές επιστήμες, επίπεδο 8, 
από Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (2009) με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ανάλυση 
βιολογικών ιστών με χρήση βιοσημάτων: Περίπτωση εμβρυικού 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2018). Διαθέτει 13 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, και 21 
σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Δεν έχει προσκομήσει μαζί με την αίτηση 
δικαιολογητικά έγγραφα για την προϋπηρεσία του. 
 
Διαθέτει διδακτορική διατριβή και δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε διεθνή περιοδικά 
και συνέδρια. Δεν έχει προσκομήσει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συναφής με το αντικείμενο 



των «Μεταγλωττιστών». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικειμένο της θέσης. 
 

1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών 
σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει καθόλου δημοσιευμένο έργο που να εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο 
των Μεταγλωττιστών. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε αντικείμενα μη 
συναφή. Δεν διαθέτει καθόλου δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 

1401 
 
Ο κ. 1401 ΔΕΝ είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από τη Σχολη Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο (2006) στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Έχει δυο δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, και δύο άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίου και ένα άρθρο σε πρακτικά 
ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιτεσσάρων 
εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 14.7 εξάμηνα πλήρους 
απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1401 εμπίπτει μερικώς 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 73,43 
ακαδημαϊκών μηνών σε αντικείμενα μερικώς συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε περιοχή κοντινή του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. 
 
1423 
 
Ο κ. 1423 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα την «Ανάλυση Μαθησιακών Δεδομένων». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) στην «Επεξεργασία Σήματος για 
Επικοινωνίες και Πολυμέσα». Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά 
διεθνών επιστημονικών συνεδρίων ή σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων. Διαθέτει 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριαντα-τεσσάρων μηνών σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναλογούν σε 6,8 εξάμηνα πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή ή δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε διεθνή περιοδικά 
ή συνέδρια. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 6,8 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη 
συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των 
«Μεταγλωττιστών». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στην περιοχή του 
γνωστικού αντικειμένου της θέσης. 
 
 
 



1438 
 
Ο κος 1438 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, (2014) με θέμα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές 
Αναλύσεις». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
(2008) με θέμα «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». Έχει τέσσερις μη συναφείς δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά και τρεις δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Διαθέτει μη 
συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, και 8 μηνών και 15 ημερών σε 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1438 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο Μεταγλωττιστές. Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή εξετάζει Ασφάλεια 
Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις που δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης, ενώ οι δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα μη σχετικά με το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δώδεκα ακαδημαϊκών 
εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή.  
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1425 

2. 1431 

3. 1423 

4. 1438 

5. 1436 

6. 1433 

7. 1408 

8. 1432 

9. 1401 

Πρόταση 
 

Η κα 1425 είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για 
να διδάξει το μάθημα «Μεταγλωττιστές». Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο 
της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο». 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  
 

1) 1432 

2) 1431 

3) 1436 

4) 1425 

5) 1433 

6) 1408 

7) 1407 

8) 1401 

9) 1413 

10) 1444 

11) 1438 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1432 
 
Ο κος 1432 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2017) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων» συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Έχει κάνει μία 
ανακοίνωση σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη μη συναφή με 
το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, δέκα μηνών και δύο 
ημερών (πάνω από δεκατρία εξάμηνα) σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρισης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 
τριάντα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό 
αριθμό δημοσιεύσεων μη συναφή στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 
 



1436 
 
Η κα 1436 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Τεχνολογία Λογισμικού, 
Department of Mathematics and Natural Sciences, University of Groningen, Ολλανδία, 
Θέμα: “Proposing and Empirically Validating Change Impact Analysis Metrics”, 2018. 
Διαθέτει Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 2013. Έχει 3 συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 12 συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (ένα BEST PAPER AWARD). Διαθέτει συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία 5 μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κα κα 1436 εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο». Οι δημοσιεύσεις της εξετάζουν θέματα 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική 5 μηνών σε αντικείμενα 
συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης. 
 
1425 
 
Η κα 1425 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα 
«Πληροφοριακά Συστήματα». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα 
Πληροφοριακά Συστήματα, από τη Σχολη Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010). Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του 
προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. Έχει τρεις συναφείς με το αντικείμενο 
του μαθήματος δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δώδεκα συναφή άρθρα σε πρακτικά 
διεθνών συνεδρίου και ένα συναφές άρθρο σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει 
προηγούμενη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιέξι εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 90 μήνες πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1425 εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 18 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
1433 
 
Ο κ. 1433 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις βιοιατρικές επιστήμες, επίπεδο 8, 
από Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (2009) με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ανάλυση 
βιολογικών ιστών με χρήση βιοσημάτων: Περίπτωση εμβρυικού 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2018). Διαθέτει 13 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, και 21 
σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Δεν έχει προσκομίσει μαζί με την αίτηση 
δικαιολογητικά έγγραφα για την προϋπηρεσία του. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1433εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο». Δεν έχει προσκομίσει 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας συναφής με το αντικείμενο «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο». 
Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 

 
 



1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και 
την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει δημοσιευμένο έργο. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

 
1407 
 
Ο κ. 1407 διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας ΜΔΕ του ΕΑΠ (2017) με θέμα «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση 
και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού» μερικώς συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή σε ελληνικά 
περιοδικά, ούτε άρθρα σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε αντικείμενα μη συναφή. Δεν 
διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1401 
 
Ο κ. 1401 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από τη Σχολη Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο (2006) στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Έχει δυο δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, και δύο άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίου και ένα άρθρο σε πρακτικά 
ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιτεσσάρων 
εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 14.7 εξάμηνα πλήρους 
απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1401 δεν εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 
73,43 ακαδημαϊκών μηνών σε αντικείμενα μερικώς συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο». Δεν διαθέτει 
ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων σε περιοχή κοντινή του γνωστικού αντικειμένου της 
θέσης. 
 
1413 
 
Η κα 1413 είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Μελέτη και υλοποίηση 
wearable συστήματος αυτόματης μετάφρασης νοηματικής γλώσσας με χρήση διαδικτύου 
των πραγμάτων (IOT)». Έχει μία δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, και 2 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά 63 ακαδημαϊκών μηνών σε αντικείμενα μερικώς συναφή. 



 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1413 είναι στο γνωστικό 
αντικείμενο «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο». Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων σε περιοχή κοντινή του 
γνωστικού αντικειμένου της θέσης. 
 
 
1444 

Η κα 1444 κάνει διδακτορικό στο τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα 

«Ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε συνδυασμό με δεδομένα από φορέσιμες 

συσκευές για τη μελέτη νευρολογικών διαταραχών και γνωσιακών καταστάσεων». Διαθέτει 

Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΔΜ. Έχει 6 δημοσιεύσεις σε 

διεθνή περιοδικά, 2 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και 1 κεφάλαιο σε βιβλίο. 

Διαθέτει συναφή διδακτική εμπειρία ενός εξαμήνου. 

Το δημοσιευμένο έργο της κα 1444 εμπίπτει μερικώς στο γνωστικό αντικείμενο 
«Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο». Διαθέτει διδακτική εμπειρία  ενός εξαμήνου σε 
αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων σε αντικείμενα 
μερικώς συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1438 
 
Ο κος 1438 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, (2014) με θέμα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές 
Αναλύσεις». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
(2008) με θέμα «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». Έχει τέσσερις σχετικά συναφείς 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά έξι ετών, 8 μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και 
μερικώς συναφή εργαστηριακή εμπειρία ενός εξαμήνου σε παρόμοιο μάθημα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1438 μερικώς εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο». Ειδικότερα, η διδακτορική του 
διατριβή εξετάζει Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις που 
μερικώς εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι 
περισσότερες εξετάζουν θέματα μη σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει 
διδακτική εμπειρία δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή και ενός 
εργαστηριακού ακαδημαϊκού εξαμήνου σε συναφές αντικείμενο. 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

 
1. 1436 

2. 1433 

3. 1431 

4. 1438 

5. 1425 

6. 1444 

7. 1413 



8. 1432 

9. 1408 

10. 1407 

11. 1401 

Πρόταση 
 

Η κα 1436 είναι η πληρέστερη υποψήφια την οποία και προτείνουμε για να διδάξει 
το μάθημα «Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο», καθώς έχει διδακτορική διατριβή συναφή 
με το αντικείμενο του μαθήματος, και μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων στο αντικείμενο. Σε 
περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η 
σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένες Αρχιτεκτονικές». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1432 

2. 1431 

3. 1425 

4. 1408 



Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

1432 
 
Ο κος 1432 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2017) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων». Έχει κάνει μία σχετική ανακοίνωση σε ένα διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική 
εμπειρία συνολικά έξι ετών, δέκα μηνών και δύο ημερών (πάνω από δεκατρία εξάμηνα) σε 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία (κυρίως εργαστηριακή) δεκατριών ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 
αντικείμενα συναφή.   
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο 
του Kingston, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και 
Κατάτμηση Ακολουθιών Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
από το Πανεπιστήμιο του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα 
Διαχείρησης Κατανεμημένης Πληροφορίας». Έχει εννέα συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, δεκαέξι συναφή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο Προηγμένων Αρχιτεκτονικών και γενικότερα Υλοποίηση Αλγορίθμων σε 
Ψηφιακό Υλικό. Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή εξετάζει Ψηφιακή Επεξεργασία 
Εικόνας που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι 
15 εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική 
εμπειρία τριανταδύο ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης 
ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1425 
 
Η κα 1425 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα 
«Πληροφοριακά Συστήματα». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα 
Πληροφοριακά Συστήματα, από τη Σχολη Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010). Έχει τρεις μη συναφείς με το αντικείμενο του μαθήματος 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ένδεκα μη συναφή άρθρα σε πρακτικά διεθνών 
συνεδρίου και ένα μη συναφές άρθρο σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει 
προηγούμενη μη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά ενενήντα μηνών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 90 μήνες πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1425 δεν εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένες Αρχιτεκτονικές». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 18 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο των «Προηγμένες Αρχιτεκτονικές». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό 
αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 



1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών 
σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει καθόλου δημοσιευμένο έργο που να εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο 
των Προηγμένων Αρχιτεκτονικών. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει καθόλου δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης.  
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1431 

2. 1432 

3. 1425 

4. 1408 

Πρόταση 
 

Ο κ. 1431 είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για 
να διδάξει το μάθημα «Προηγμένες Αρχιτεκτονικές». Σε περίπτωση αδυναμίας να 
αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Σεμινάριο Τελειοφοίτων». 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  
 

1) 1432 

2) 1410 

3) 1408 

4) 1401 

5) 1434 

6) 1413 

7) 1423 

8) 1437 

9) 1445 

10) 1412 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1432 
 
Ο κος 1432 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2017) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων» συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Έχει κάνει μία 
ανακοίνωση σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη μη συναφή με 
το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, δέκα μηνών και δύο 
ημερών (πάνω από δεκατρία εξάμηνα) σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Δεν έχει 
διδάξει το μάθημα «Σεμινάριο Τελειοφοίτων» 
 
1410 
 
Η κα 1410 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ΑΠΘ, (2019) με θέμα «στο: 
Γλωσσικό Καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
ανάσχεση της Κυριαρχίας της Αγγλικής Γλώσσας στις Διεθνείς Σχέσεις,». Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, (2013) με θέμα 
«Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες». Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. 
Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαοχτώ μηνών σε 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1410 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Σεμινάριο Τελειοφοίτων». Ειδικότερα, η διδακτορική της διατριβή εξετάζει το: 
Γλωσσικό Καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Πολυγλωσσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
ανάσχεση της Κυριαρχίας της Αγγλικής Γλώσσας στις Διεθνείς Σχέσεις, που δεν εμπίπτει στο 



γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριών ακαδημαϊκού εξαμήνου 
σε αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.   
 
1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και 
την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. Έχει διδακτική εμπειρία ενός εξαμήνου στο μάθημα «Σεμινάριο  
 
Ο κος 1408 δεν έχει δημοσιευμένο έργο. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

 
1401 
 
Ο κ. 1401 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από τη Σχολη Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο (2006) στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Έχει δυο δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, και δύο άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίου και ένα άρθρο σε πρακτικά 
ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιτεσσάρων 
εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 14.7 εξάμηνα πλήρους 
απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1401 δεν εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Σεμινάριο Τελειοφοίτων». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 73,43 
ακαδημαϊκών μηνών σε αντικείμενα μερικώς συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε περιοχή κοντινή του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. 
 
1434 
 
Ο κος 1434 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών 
Α.Π.Θ. στον Τομέα Ραδιοεπικοινωνιών. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από 
το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008), με θέμα 
«Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών». Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς 
παρακολούθησης του προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. ΔΕΝ διαθέτει 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, αλλά διαθέτει μία δημοσίευση σε πρακτικά διεθνούς 
συνεδρίου. Δε διαθέται κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, ή επιστημονικά βιβλία. 
Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαοχτώ εξαμήνων σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρυματα, που ισοδυναμούν σε 11,4 εξάμηνα πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία  ακαδημαϊκών 11.4 
εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο μάθημα «Σεμινάριο 
Τελειοφοίτων». Διαθέτει επίσης μια δημοσίευση στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 
 
 



1413 
 
Η κα 1413 είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Μελέτη και υλοποίηση 
wearable συστήματος αυτόματης μετάφρασης νοηματικής γλώσσας με χρήση διαδικτύου 
των πραγμάτων (IOT)». Έχει μία δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, και 2 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά 63 ακαδημαϊκών μηνών σε αντικείμενα μερικώς συναφή. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1413 εμπίπτει μερικώς 
στο γνωστικό αντικείμενο «Σεμινάριο Τελειοφοίτων».  
 
1423 
 
Ο κ. 1423 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα την «Ανάλυση Μαθησιακών Δεδομένων». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) στην «Επεξεργασία Σήματος για 
Επικοινωνίες και Πολυμέσα». Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά 
διεθνών επιστημονικών συνεδρίων ή σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων. Διαθέτει 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριαντα-τεσσάρων μηνών σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναλογούν σε 6,8 εξάμηνα πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή ή δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε διεθνή περιοδικά 
ή συνέδρια. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 6,8 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη 
συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στην περιοχή του γνωστικού 
αντικειμένου της θέσης. 
 
1437 
 
Η κα 1437 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2010) 
με θέμα «Μελετη Αστροφυσικων Νετρινων Με Τεχνικες Προσομοιωνσης και Υπολογισμους 
Πυρηνικης Δομης». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, (2005) με θέμα «Νεες Τεχνολογιες και Ερευνα στη Διδακτικη της Φυσικης». Έχει 
μία μερικώς συναφή δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό. Έχει δημοσιεύσει δεκαπέντε άρθρα 
σε συνέδρια με κριτές. Διαθέτει μερικώς συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά τριών ετών, και ενός μηνός σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1437Σ δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Σεμινάριο Τελειοφοίτων». Ειδικότερα, η διδακτορική της διατριβή εξετάζει 
Μελετη Αστροφυσικων Νετρινων Με Τεχνικες Προσομοιωνσης και Υπολογισμους 
Πυρηνικης Δομης που δεν εμπίπτει μερικώς στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει 
διδακτική εμπειρία έξι ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης 
ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.   
 
1445 
 
Η κα 1445 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2008) 
με θέμα «Ημιλεπτονικές Αντιδράσεις στο Πεδίο του Πυρήνα». Έχει πέντε μερικώς συναφείς 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει οκτώ μερικώς συναφή άρθρα σε 
συνέδρια με κριτές. Έχει μία δημοσίευση σε συλλογικούς τόμους/βιβλία και τρία 



εγχειρίδια/διδακτικές συναφείς σημειώσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Διαθέτει 
συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριών ετών, σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κας 1445Σ εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρομαγνητισμός. Ειδικότερα, η διδακτορική της διατριβή 
εξετάζει Ημιλεπτονικές Αντιδράσεις στο Πεδίο του Πυρήνα, που εμπίπτει μερικά στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ οι δημοσιεύσεις της εξετάζουν θέματα μερικώς 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία έξι 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
1412 
Ο κ. 1412 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2019) με τίτλό «Σύγχρονα Συστήματα 
Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε 
πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
 
 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

 
1. 1413 

2. 1423 

3. 1432 

4. 1408 

5. 1401 

6. 1434 

7. 1412 

8. 1437 

9. 1445 

10. 1410 

Πρόταση 
 

Η κ 1413 είναι η πληρέστερη υποψήφια την οποία και προτείνουμε για να διδάξει 
το μάθημα «Σεμινάριο Τελειοφοίτων», καθώς είναι η υποψήφια από το χώρο της 
Πληροφορικής με το μεγαλύτερο δημοσιευμένο έργο. Σε περίπτωση αδυναμίας να 
αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων. 

 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αναμονής». 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  
 

1) 1431 

2) 1400 

3) 1411 

 

 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 

 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρισης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αναμονής». Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων μη συναφή στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1400 
 
Ο κος 1400 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μαθηματικών του 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (2008). Ο τίτλος της διατριβής του είναι 
«Επαναληπτικές Σχέσεις για τις ροπές των μεγεθών των καταστάσεων του ομογενούς 
μαρκοβιανού συστήματος με ή χωρίς χωρητικότητες». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ (2004) «Στατιστική και Επιχειρησιακή 
Έρευνα». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (2002). 
 
Έχει 11 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά, από τις οποίες 10 στο Scopus. Έχει 7 
εργασίες σε Πανελλήνια Συνέδρια και 1 σε διεθνές συνέδριο. Σύμφωνα με το Scopus έχει 30 
αναφορές στο έργο του. Διαθέτει συναφή αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία συνολικά 11 
ετών από τη λήψη του διδακτορικού του σε ΑΕΙ (ΑΠΘ, ΕΑΠ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας). Έχει 
συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών ερευνητικών έργων στο γνωστικό του αντικείμενο. 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1400 εμπίπτουν στο γνωστικό 
αντικείμενο «Συστήματα Αναμονής». 
 
1411 
 



Ο κος 1411 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης 
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2009). Ο τίτλος της διατριβής του είναι «Εφαρμογές 
μεθόδων απλής και πολλαπλής ακουστικής σκέδασης στην βιοϊατρική τεχνολογία». Είναι 
πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (2000).  
 
Έχει 4 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά (Scopus) και 1 σε Διεθνές Συνέδριο. 
Σύμφωνα με το Scopus έχει 15 αναφορές στο έργο του. Διαθέτει αυτοδύναμη διδακτική 
εμπειρία 10 ετών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο 
έργο του κυρίου 1411 δεν εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αναμονής». 
 
 
 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

 
1. 1400 

2. 1411 

3. 1431 

Πρόταση 
 

Ο κ 1400 είναι ο πληρέστερος υποψήφιος τος οποίο και προτείνουμε για να διδάξει 
το μάθημα «Συστήματα Αναμονής», καθώς η διδακτορική διατριβή εμπίπτει πλήρως στο 
αντικείμενο τους μαθήματος, ενώ ταυτόχρονα έχει περισσότερες δημοσιεύσεις στο 
αντικείμενο της θέσης. Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του 
μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών». 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1432  

2. 1431  

3. 1425 

4. 1433 

5. 1408 

6. 1407 

7. 1401  

8. 1434 

9. 1399  

10. 1403 

11. 1444 

12. 1438  

13. 1412  

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1432 
 
Ο κος 1432 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2017) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων» συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Έχει κάνει μία 
ανακοίνωση σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη μη συναφή με 
το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, δέκα μηνών και δύο 
ημερών (πάνω από δεκατρία εξάμηνα) σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρησης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα μη συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι μη 
συναφή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική 
εμπειρία συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών ». Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων μη συναφή στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  



 
1425 
 
Η κα 1425 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα 
«Πληροφοριακά Συστήματα». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα 
Πληροφοριακά Συστήματα, από τη Σχολη Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010). Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του 
προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. Έχει τρεις συναφείς με το αντικείμενο 
του μαθήματος δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δώδεκα συναφή άρθρα σε πρακτικά 
διεθνών συνεδρίου και ένα συναφές άρθρο σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει 
προηγούμενη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιέξι εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 90 μήνες πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1425 εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών ». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 18 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών ». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
1433 
 
Ο κ. 1433 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις βιοιατρικές επιστήμες, επίπεδο 8, 
από Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (2009) με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ανάλυση 
βιολογικών ιστών με χρήση βιοσημάτων: Περίπτωση εμβρυικού 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2018). Διαθέτει 13 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, και 21 
σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Δεν έχει προσκομίσει μαζί με την αίτηση 
δικαιολογητικά έγγραφα για την προϋπηρεσία του. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1433δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών ». Δεν έχει προσκομίσει βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας συναφής με το αντικείμενο «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών ». Δεν διαθέτει 
ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 

1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών 
και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών 
σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει δημοσιευμένο έργο. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
 
 
 
 



1407 
 
Ο κ. 1407 διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας ΜΔΕ του ΕΑΠ (2017) με θέμα «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση 
και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού» μερικώς συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή σε ελληνικά 
περιοδικά, ούτε άρθρα σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε αντικείμενα μη συναφή. Δεν 
διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών ». 
Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 

1401 
 
Ο κ. 1401 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από τη Σχολη Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο (2006) στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Έχει δυο δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, και δύο άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίου και ένα άρθρο σε πρακτικά 
ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιτεσσάρων 
εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 14.7 εξάμηνα πλήρους 
απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1401 εμπίπτει μερικώς 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 73,43 
ακαδημαϊκών μηνών σε αντικείμενα μερικώς συναφή. Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο «Μεταγλωττιστές». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε περιοχή κοντινή του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. 
 
1434 
Ο κος 1434 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών 
Α.Π.Θ. στον Τομέα Ραδιοεπικοινωνιών. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από 
το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008), με θέμα 
«Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών». Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς 
παρακολούθησης του προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. ΔΕΝ διαθέτει 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, αλλά διαθέτει μία δημοσίευση σε πρακτικά διεθνούς 
συνεδρίου. Δε διαθέται κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, ή επιστημονικά βιβλία. 
Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δεκαοχτώ εξαμήνων σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρυματα, που ισοδυναμούν σε 11,4 εξάμηνα πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1434 εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών ». Διαθέτει διδακτική εμπειρία  
ακαδημαϊκών 11.4 εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία οκτώ 
εξαμήνων στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών ». Διαθέτει επίσης 
μια δημοσίευση στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1399 
 
Η κα 1399 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 



(2019) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων». Διαθέτει μη συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική 
εμπειρία συνολικά δεκαέξη μηνών (πάνω από δύο εξάμηνα) σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.  
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία (κυρίως εργαστηριακή) περίππου τριών ακαδημαϊκών 
εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή.   
 
1403 
 
Η κα 1403 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης (ΔΠΘ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με θέμα 
«Σχεδιασμός συντονιστή μικροδακτυλίου με εφαρμογή στη βελτίωση της απόδοσης οπτικά 
και ηλεκτρικά διαμορφωμένου οπτικού ενισχυτή ημιαγωγού» (2020). Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ίδιο τμήμα με θέμα ««Καταστολή φαινομένου 
σχηματομορφής σε οπτικό ενισχυτή ημιαγωγού με φίλτρα εγκοπής» (2013). Έχει 8 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 11 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και 1 
κεφάλαιο σε βιβλίο. Διαθέτει συναφή διδακτική εμπειρία ενός εξαμήνου ενώ συμμετείχε 
ως βοηθός διδασκαλίας στο ΔΠΘ σε συναφή μαθήματα. Συμμετείχε ως ερευνητής σε 
ερευνητικά προγράμματα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κα 1403 εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών ». Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό 
αριθμό δημοσιεύσεων σε αντικείμενα μερικώς συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης.  
 

1444 

Η κα 1444 κανει διδακτορικό στο τμημα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα 

"«Ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε συνδυασμό με δεδομένα από φορέσιμες 

συσκευές για τη μελέτη νευρολογικών διαταραχών και γνωσιακών καταστάσεων». Διαθέτει 

Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΔΜ. Έχει 6 δημοσιεύσεις σε 

διεθνή περιοδικά, 2 άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και 1 κεφάλαιο σε βιβλίο. 

Διαθέτει συναφή διδακτική εμπειρία ενός εξαμήνου. 

 

Το δημοσιευμένο έργο της κα 1444 εμπίπτει μερικώς στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση 
Δικτύων Υπολογιστών ». Διαθέτει διδακτική εμπειρία  ενός εξαμήνου σε αντικείμενα 
συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων σε αντικείμενα μερικώς 
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 
1438 
 
Ο κος 1438 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
(2014) με θέμα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (2008) με θέμα 
«Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». Έχει τέσσερις μη συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, 8 μηνών 
και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και μερικώς συναφή εργαστηριακή 
εμπειρία ενός εξαμήνου σε παρόμοιο μάθημα. 



 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1438 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών ». Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή 
εξετάζει Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις που δεν εμπίπτει 
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι περισσότερες 
εξετάζουν θέματα μη σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική 
εμπειρία δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή και ενός εργαστηριακού 
ακαδημαϊκού εξαμήνου σε συναφές αντικείμενο. 
 
 
1412 
Ο κ. 1412 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2019) με τίτλο «Σύγχρονα Συστήματα 
Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε 
πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1403 
2. 1438 
3. 1433 
4. 1431 
5. 1425 
6. 1434 

7. 1444 

8. 1432 

9. 1408 

10. 1401 

11. 1399 

12. 1412 

13. 1407 

Πρόταση 
 

Η κα  1403 είναι η πληρέστερη υποψήφια την οποία και προτείνουμε για να 
διδάξει το μάθημα «Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών ». Σε περίπτωση αδυναμίας να 
αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων. 
 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  
 

1) 1432 

2) 1431 

3) 1436 

4) 1425 

5) 1433 

6) 1408 

7) 1407 

8) 1401 

9) 1399 

10) 1421 

11) 1423 

12) 1438 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1432 
 
Ο κος 1432 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2017) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων» συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Έχει κάνει μία 
ανακοίνωση σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη μη συναφή με 
το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, δέκα μηνών και δύο 
ημερών (πάνω από δεκατρία εξάμηνα) σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρισης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων μη συναφή στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1436  



 
Η κα 1436 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Τεχνολογία Λογισμικού, 
Department of Mathematics and Natural Sciences, University of Groningen, Ολλανδία, 
Θέμα: “Proposing and Empirically Validating Change Impact Analysis Metrics”, 2018. 
Διαθέτει Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 2013. Έχει 3 συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 12 συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (ένα BEST PAPER AWARD). Διαθέτει συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία 5 μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κα κα 1436 εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». Οι δημοσιεύσεις της εξετάζουν θέματα σχετικά με 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική 5 μηνών σε αντικείμενα συναφή. 
Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
1425 
 
Η κα 1425 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα 
«Πληροφοριακά Συστήματα». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα 
Πληροφοριακά Συστήματα, από τη Σχολη Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010). Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του 
προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. Έχει τρεις συναφείς με το αντικείμενο 
του μαθήματος δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δώδεκα συναφή άρθρα σε πρακτικά 
διεθνών συνεδρίου και ένα συναφές άρθρο σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει 
προηγούμενη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιέξι εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 90 μήνες πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1425 εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 18 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
1433 
 
Ο κ. 1433 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις βιοιατρικές επιστήμες, επίπεδο 8, 
από Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (2009) με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ανάλυση 
βιολογικών ιστών με χρήση βιοσημάτων: Περίπτωση εμβρυικού 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, από το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, (2018). Διαθέτει 13 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, και 21 
σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Δεν έχει προσκομίσει μαζί με την αίτηση 
δικαιολογητικά έγγραφα για την προϋπηρεσία του. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1433 εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». Δεν έχει προσκομίσει βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας συναφής με το αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». Δεν διαθέτει 
ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 

1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και 
την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει δημοσιευμένο έργο. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

 
1407 
 
Ο κ. 1407 διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας ΜΔΕ του ΕΑΠ (2017) με θέμα «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση 
και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού» μερικώς συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή σε ελληνικά 
περιοδικά, ούτε άρθρα σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε αντικείμενα μη συναφή. Δεν 
διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1401 
 
Ο κ. 1401 δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από τη Σχολη Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο (2006) στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Έχει δυο δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, και δύο άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίου και ένα άρθρο σε πρακτικά 
ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιτεσσάρων 
εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 14.7 εξάμηνα πλήρους 
απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο του κ. 1401 δεν εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 73,43 
ακαδημαϊκών μηνών σε αντικείμενα μερικώς συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε περιοχή κοντινή του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. 
 
1399 
 
Η κα 1399 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2019) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων». Διαθέτει μη συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική 
εμπειρία συνολικά δεκαέξι μηνών (πάνω από δύο εξάμηνα) σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.  
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία (κυρίως εργαστηριακή) περίπου τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων 
σε αντικείμενα μη συναφή.   

 
1421 



Ο κ. 1421 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το University of Hall (2002) με θέμα 
«A Simulation Framework for the investigation of Cancellous Bone Remodeling». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής (Computer Science) του 
University of Hall (1997) με θέμα «Επιστήμη Υπολογιστών με ειδίκευση στα Γραφικά 
Υπολογιστών και Εικονικά Περιβάλλοντα». Έχει έξι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 
τριανταένα άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και έχει μεταφράσει επτά επιστημονικά 
βιβλία. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 25 εξαμήνων σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1421 εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή 
εξετάζει θέματα μοντελοποίησης/εξομοίωσης ιστών οστού, που δεν εμπίπτει απόλυτα στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ οι δημοσιεύσεις του δεν εξετάζουν θέματα σχετικά με 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 25 ακαδημαϊκών εξαμήνων 
σε αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων σε αντικείμενα 
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1423 
 
Ο κ. 1423 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα την «Ανάλυση Μαθησιακών Δεδομένων». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) στην «Επεξεργασία Σήματος για 
Επικοινωνίες και Πολυμέσα». Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά 
διεθνών επιστημονικών συνεδρίων ή σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων. Διαθέτει 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριαντα-τεσσάρων μηνών σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναλογούν σε 6,8 εξάμηνα πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή ή δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε διεθνή περιοδικά 
ή συνέδρια. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 6,8 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη 
συναφή. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». 
Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στην περιοχή του γνωστικού 
αντικειμένου της θέσης. 
 
 
1438 
 
Ο κος 1438 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, (2014) με θέμα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές 
Αναλύσεις». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
(2008) με θέμα «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». Έχει τέσσερις σχετικά συναφείς 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
συνολικά έξι ετών, 8 μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και 
μερικώς συναφή εργαστηριακή εμπειρία ενός εξαμήνου σε παρόμοιο μάθημα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1438 μερικώς εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού». Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή 
εξετάζει Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις που μερικώς 
εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι 
περισσότερες εξετάζουν θέματα μη σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει 



διδακτική εμπειρία δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή και ενός 
εργαστηριακού ακαδημαϊκού εξαμήνου σε συναφές αντικείμενο. 
 
 
 
 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

 
1. 1436 

2. 1433 

3. 1421 

4. 1431 

5. 1438 

6. 1425 

7. 1423 

8. 1432 

9. 1408 

10. 1407 

11. 1401 

12. 1399 

Πρόταση 
 

Η κ 1436 είναι η πληρέστερη υποψήφια την οποία και προτείνουμε για να διδάξει 
το μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού», καθώς το αντικείμενο της διατριβής της και το 
δημοσιευμένο της έργο εμπίπτουν στη θεματική περιοχή του μαθήματος, ενώ το έργο του 
1433 υπερτερεί αριθμητικά, εμπίπτει μόνο μερικώς με το αντικείμενο του μαθήματος. Σε 
περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η 
σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα». 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1431  

2. 1436 

3. 1408 

4. 1421 

5. 1438 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρησης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα μη συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι μη 
συναφή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική 
εμπειρία συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα». Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων μη συναφή στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
1436  
Η κα 1436 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Τεχνολογία Λογισμικού, 
Department of Mathematics and Nat-ural Sciences, University of Groningen, Ολλανδία, 
Θέμα: “Proposing and Empiri-cally Validating Change Impact Analysis Metrics”, 2018. 
Διαθέτει Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 2013. Έχει 3 συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 12 συναφή 
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (ένα BEST PAPER AWARD). Διαθέτει συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία 5 μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κα 1436 εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα». Οι δημοσιεύσεις της εξετάζουν 
θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική 5 μηνών σε 
αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. 
 
 
 
 
 



 

1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και 
την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει δημοσιευμένο έργο. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
 
 
 
1421 
Ο κ. 1421 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το University of Hall (2002) με θέμα 
«A Simulation Framework for the investigation of Cancellous Bone Remodeling». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής (Computer Science) του 
University of Hall (1997) με θέμα «Επιστήμη Υπολογιστών με ειδίκευση στα Γραφικά 
Υπολογιστών και Εικονικά Περιβάλλοντα». Έχει έξι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 
τριανταένα άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και έχει μεταφράσει επτά επιστημονικά 
βιβλία. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 25 εξαμήνων σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1421 εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα». Ειδικότερα, η διδακτορική 
του διατριβή εξετάζει θέματα μοντελοποίησης/εξομοίωσης ιστών οστού, που δεν εμπίπτει 
απόλυτα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ οι δημοσιεύσεις του δεν εξετάζουν 
θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 25 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε αντικείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 
1438 
 
Ο κος 1438 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, (2014) με θέμα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές 
Αναλύσεις». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
(2008) με θέμα «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». Έχει τέσσερις μη συναφείς δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, 
8 μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και μερικώς συναφή 
εργαστηριακή εμπειρία ενός εξαμήνου σε παρόμοιο μάθημα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1438 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα». Ειδικότερα, η διδακτορική του 
διατριβή εξετάζει Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις που δεν 
εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι 
περισσότερες εξετάζουν θέματα μη σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει 



διδακτική εμπειρία δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή και ενός 
εργαστηριακού ακαδημαϊκού εξαμήνου σε συναφές αντικείμενο. 
 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1421  
2. 1436 
3. 1431 
4. 1438 

5. 1408 

 

Πρόταση 
 

Ο κ 1421 είναι ο πληρέστερος υποψήφιος τον οποίο και προτείνουμε για να 
διδάξει το μάθημα «Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα». Σε περίπτωση αδυναμίας να 
αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 
29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 [ΑΔΑ: 
ΩΚΟΡ469Β7Κ-ΛΚ7] στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Νέφη». 
 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ 
αλφαβητική σειρά οι:  

 
1. 1432 

2. 1431  

3. 1425 

4. 1408 

5. 1407 

6. 1421 

7. 1438 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 
1432 
 
Ο κος 1432 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
(2017) με θέμα «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και 
Ασφάλεια Συστημάτων» συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Έχει κάνει μία 
ανακοίνωση σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη μη συναφή με 
το αντικείμενο του μαθήματος, διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, δέκα μηνών και δύο 
ημερών (πάνω από δεκατρία εξάμηνα) σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
1431 
 
Ο κος 1431 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Kingston, 
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (2008) με θέμα «Εκτίμηση Κίνησης και Κατάτμηση Ακολουθιών 
Έγχρωμων Εικόνων». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο 
του ESSEX, Ηνωμένο Βασίλειο, (1998) με θέμα «Συστήματα Διαχείρησης Κατανεμημένης 
Πληροφορίας». Έχει εννέα μη συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δεκαέξι μη 
συναφή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική 
εμπειρία συνολικά δεκαεπτά ετών, πέντε μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κου 1431 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Υπολογιστικά Νέφη». Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα ακαδημαϊκών 
εξαμήνων σε αντικείμενα μη συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων 
μη συναφή στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 
1425 
 
Η κα 1425 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα 
«Πληροφοριακά Συστήματα». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα 
Πληροφοριακά Συστήματα, από τη Σχολη Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010). Διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του 
προγράμματος CCNA-Routing and Switching -ICND1. Έχει τρεις συναφείς με το αντικείμενο 
του μαθήματος δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, δώδεκα συναφή άρθρα σε πρακτικά 
διεθνών συνεδρίου και ένα συναφές άρθρο σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει 
προηγούμενη συναφή διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιέξι εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 90 μήνες πλήρους απασχόλησης. 
 
Δεν διαθέτει διδακτορική διατριβή. Το δημοσιευμένο έργο της κ. 1425 εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Νέφη». Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
 
 

1408 
 
Ο κος 1408 είναι υποψήφιος διδάκτωρ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με θέμα «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και 
την Τεχνολογία των Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων». Δεν έχει δημοσιεύσεις σε 
διεθνή περιοδικά, ή άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά τριάντα μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.  
 
Ο κος 1408 δεν έχει δημοσιευμένο έργο. Διαθέτει διδακτική εμπειρία τριάντα μηνών σε 
αντικείμενα μη συναφή. Δεν διαθέτει δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 
1407 
 
Ο κ. 1407 διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη σχολή Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας ΜΔΕ του ΕΑΠ (2017) με θέμα «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση 
και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού» μερικώς συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης. Δεν έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ή σε ελληνικά 
περιοδικά, ούτε άρθρα σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Διαθέτει μη συναφή 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε τριτοβάθμιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία έξι εξαμήνων και τριών μηνών σε αντικείμενα μη συναφή. Δεν 
διαθέτει διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Νέφη». Δεν διαθέτει 
δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 
 
1421 
Ο κ. 1421 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το University of Hall (2002) με θέμα 
«A Simulation Framework for the investigation of Cancellous Bone Remodeling». Διαθέτει 
επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Πληροφορικής (Computer Science) του 
University of Hall (1997) με θέμα «Επιστήμη Υπολογιστών με ειδίκευση στα Γραφικά 
Υπολογιστών και Εικονικά Περιβάλλοντα». Έχει έξι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 
τριανταένα άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, και έχει μεταφράσει επτά επιστημονικά 
βιβλία. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 25 εξαμήνων σε τριτοβάθμια 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. 



 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1421 εμπίπτει μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Νέφη». Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή 
εξετάζει θέματα μοντελοποίησης/εξομοίωσης ιστών οστού, που δεν εμπίπτει απόλυτα στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ οι δημοσιεύσεις του δεν εξετάζουν θέματα σχετικά με 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 25 ακαδημαϊκών εξαμήνων 
σε αντικείμενα συναφή. Δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων σε αντικείμενα 
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 
1438 
 
Ο κος 1438 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, (2014) με θέμα «Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές 
Αναλύσεις». Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
(2008) με θέμα «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές». Έχει τέσσερις μη συναφείς δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά. Διαθέτει συναφή προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά έξι ετών, 
8 μηνών και 15 ημερών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και μερικώς συναφή 
εργαστηριακή εμπειρία ενός εξαμήνου σε παρόμοιο μάθημα. 
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ 1438 δεν εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Υπολογιστικά Νέφη». Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή εξετάζει 
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Μαθηματικές Αναλύσεις που δεν εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι περισσότερες εξετάζουν 
θέματα μη σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία 
δώδεκα ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή και ενός εργαστηριακού 
ακαδημαϊκού εξαμήνου σε συναφές αντικείμενο. 
 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. 1421  
2. 1431 
3. 1438 
4. 1425 

5. 1408 

6. 1432 

7. 1407 

 

Πρόταση 
 

Ο κ 1421 είναι ο πληρέστερος υποψήφιος τον οποίο και προτείνουμε για να 
διδάξει το μάθημα «Υπολογιστικά Νέφη». Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο 
της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 


