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   Αρ. Πρωτ.: 237

Θέμα : - Ορισμός αξιολογητών για την επιλογή καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών
του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  στο  γνωστικό  αντικείμενο  «Γεωμετρική
Ανάλυση» στη βαθμίδα του Καθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ : 1362764)

Kατά  τη  συνεδρίαση  της  Ειδικής  Επταμελούς  Επιτροπής  Eπιλογής  (ΕΕΕE)  καθηγητή  του
Τμήματος  Μαθηματικών  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  στο  γνωστικό  αντικείμενο
«Γεωμετρική Ανάλυση» στη βαθμίδα του Καθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ : 1362764),
που πραγματοποιήθηκε στις 14.10.2016, ορίστηκαν αξιολογητές προκειμένου να προβούν
σε  γραπτή αξιολόγηση του έργου  του μοναδικού υποψηφίου κ.  Αντώνη Τσολομύτη,  ως
εξής:

1 Ivan Todorov,  Καθηγητής,  Queen’s University Belfast (κωδικός  ΑΠΕΛΛΑ  187540)
(ορίσθηκε από την ΕΕΕΕ, κατά τη συνεδρίασή της στις 14.10.2016)

http  ://  pure  .  qub  .  ac  .  uk  /  portal  /  en  /  persons  /  ivan  -  todorov  (  dc  7662  aa  -67  f  1-472  a  -8  b  37-
2  ca  87  a  0  a  9936)/  publications  .  html

Γνωστικό Αντικείμενο:Mathematical Analysis 

Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, όπως προκύπτει από τον επιστημονικό 
προσανατολισμό των εργασιών που έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά και συνέδρια και τα 
έργα έρευνας και ανάπτυξης που έχει συμμετάσχει, ειδικά σε θέματα ς γεωμετρικής 
ανάλυσης

2 Γεώργιος-Σωκράτης Σμυρλής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου(κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 
33138) (ορίσθηκε από την ΕΕΕΕ, κατά τη συνεδρίασή της στις 14.10.2016)

http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/smyrlis

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά

Συνάφεια επιστημονικού έργου: Το επιστημονικό του έργο είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης, όπως προκύπτει από τον επιστημονικό 
προσανατολισμό των εργασιών που έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά και συνέδρια και τα 
έργα έρευνας και ανάπτυξης που έχει συμμετάσχει, ειδικά σε θέματα γεωμετρικής 
ανάλυσης

3  Ηλίας Κατσούλης,  Καθηγητής,  Department of Mathematics, East Carolina University
[κωδ.  ΑΠΕΛΛΑ :  226292] (υποδείχθηκε από τον υποψήφιο μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ)
http://myweb.ecu.edu/katsoulise/

http://pure.qub.ac.uk/portal/en/persons/ivan-todorov(dc7662aa-67f1-472a-8b37-2ca87a0a9936)/publications.html
http://pure.qub.ac.uk/portal/en/persons/ivan-todorov(dc7662aa-67f1-472a-8b37-2ca87a0a9936)/publications.html
http://myweb.ecu.edu/katsoulise/
https://service.apella.grnet.gr/apella.html#user/58692
http://www.ecu.edu/math/


Γνωστικό Αντικείμενο : Mathematics/Analysis/Operator Algebras

4 Αριστείδης Κατάβολος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών [κωδ.
ΑΠΕΛΛΑ :  918] (υποδείχθηκε από τον υποψήφιο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
ΑΠΕΛΛΑ)
http://users.uoa.gr/~akatavol/katcven.pdf

ΦΕΚ Διορισμού : 201/13-9-2001, Τ. ΝΠΔΔ
Γνωστικό Αντικείμενο : Μαθηματική Ανάλυση με περιεχόμενο τουλάχιστον μια από τις 
Περιοχές: Συναρτησιακή Ανάλυση ή Θεωρία Τελεστών ή Θεωρία Μέτρου.

Ο Κοσμήτορας

Ευστράτιος Πρασίδης
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