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Διδάσκων	   Θεματολογία	  

Βουγιούκας	  Δημοσθένης	   Επικοινωνίες	  στην	  χιλιοστομετρική	  ζώνη	  (Millimeter	  Wave	  
Communications)	  

Ασύρματες	  Οπτικές	  Επικοινωνίες	  (Free	  Space	  Optical	  
Communications)	  

Γκουμόπουλος	  Χρήστος	   Αξιοποίηση	  του	  Διάχυτου	  και	  Κινητού	  Υπολογισμού	  και	  του	  
Διαδικτύου	  Αντικειμένων	  για	  την	  Επιστημονική	  Εκπαίδευση	  

Συστήματα	  Διάχυτου	  και	  Κινητού	  Υπολογισμού	  για	  Εφαρμογές	  
Υποστήριξης	  της	  Ψυχικής	  Υγείας	  

Δρόσος	  Δημήτριος	   Editorial	  Analytics	  

Καβαλλιεράτου	  Εργίνα	   Ψηφιακή	  Επεξεργασία	  Εικόνας	  

Ρομποτική	  

Καλλίγερος	  Εμμανουήλ	  

	  

Σχεδίαση	  και	  Έλεγχος	  Ολοκληρωμένων	  Ψηφιακών	  Κυκλωμάτων	  και	  
Συστημάτων	  (Design	  and	  Test	  of	  Digital	  Integrated	  Circuits	  and	  
Systems)	  

Παραχάραξη»	  ψηφιακών	  δεδομένων	  –	  υλικού	  και	  τρόποι	  
αντιμετώπισης	  (Digital	  Data	  Forensics	  –	  Hardware	  Security)	  

Κορμέντζας	  Γεώργιος	   Ιχνηλασιμότητα	  Γεωργικών	  Προϊόντων	  με	  αξιοποίηση	  μεγάλου	  
όγκου	  δεδομένων	  (big	  data)	  

Μεγάλης	  έκτασης	  ερευνητικές	  υποδομές	  (Large	  Scale	  Pilots)	  για	  
ανάπτυξη	  εφαρμογών	  γεωργίας	  ακριβείας	  

Λερός	  Ασημάκης	   Στρατηγικές	  και	  αλγόριθμοι	  διαχείρισης	  εσόδων	  (revenue	  
management)	  

Αλγόριθμοι	  ψηφιακής	  υδατογραφίας	  (watermarking)	  σε	  διάφορα	  
μέσα	  

Αλγόριθμοι	  sparse	  coding	  με	  εφαρμογή	  στην	  επεξεργασία	  εικόνας	  
και	  την	  αναγνώριση	  προτύπων	  

Λουκής	  Ευρυπίδης	   Μελέτη	  της	  Χρήσης	  Social	  Media	  στον	  Δημόσιο	  Τομέα	  



H	  Αξιοποίηση	  του	  Internet	  of	  Things	  στον	  Δημόσιο	  Τομέα	  

Οι	  Επιπτώσεις	  της	  Χρήσης	  Cloud	  Computing	  στις	  Διαδικασίες,	  το	  
Ανθρώπινο	  Δυαναμικό	  και	  τις	  Οικονομικές	  Επιδόσεις	  της	  
Επιχείρησης	  

Οι	  Επιπτώσεις	  της	  Οικονομικής	  Κρίσης	  στις	  Τεχνολογικές,	  
Οργανωσιακές	  και	  Ανθρώπινες	  Διαστάσεις	  της	  Πληροφορικής	  στις	  
Ελληνικές	  Επιχειρήσεις	  (η	  έρευνα	  αυτή	  θα	  γίνει	  σε	  συνεργασία	  με	  
το	  Πανεπιστήμιο	  ΕΤΗ	  της	  Ζυρίχης)	  

Μήτρου	  Λίλιαν	   Privacy	  /	  Data	  Protection	  Impact	  Assessment	  (Αποτίμηση	  
επιπτώσεων	  στην	  ιδιωτικότητα):	  νομική	  διάσταση,	  μεθοδολογία	  

Digital	  Forensics	  (	  υποκατηγορίες	  Cloud	  Forensics	  /	  smartphone	  
forensics):	  Νομικές	  και	  τεχνικές	  διαστάσεις	  

Γενικός Κανονισµός για την προστασία προσωπικών 
δεδοµένων 
 

Ριζομυλιώτης	  Παναγιώτης	   Αναζήτηση	  σε	  μεγάλα	  κρυπτογραφημένα	  δεδομένα	  (Seachable	  
Encryption	  Schemes	  for	  Big	  Data)	  

Η	  χρήση	  της	  τεχνολογίας	  Blockchain	  πέρα	  από	  το	  Bitcoin	  (Blockchain	  
beyond	  	  Bitcoin)	  

Σκιάνης	  Χαράλαμπος	   Tactile	  Internet:	  Architectures	  and	  Performance	  Evaluation	  

Παιχνίδια	  Σοβαρού	  Σκοπού	  στην	  Εκπαίδευση	  με	  έμφαση	  την	  Ειδική	  
Αγωγή	  

Τεχνολογίες	  Νέφους	  στην	  Έρευνα	  και	  την	  	  Καινοτομία	  

Τεχνολογίες	  Δικτύων	  και	  Επικοινωνιών	  για	  Έξυπνες	  Πόλεις	  

Τεχνολογίες	  Δικτύων	  και	  Επικοινωνιών	  για	  Έξυπνες	  Μεταφορές	  

Τεχνολογίες	  Δικτύων	  και	  Επικοινωνιών	  για	  Διανομή	  Πολυμεσικού	  
Περιεχομένου	  με	  έμφαση	  στην	  Ποιότητα	  της	  Εμπειρίας	  

	  Edge	  Computing	  for	  the	  Internet-‐of-‐Things	  

Σταματάτος	  Ευστάθιος	   Cross-‐topic	  and	  cross-‐genre	  authorship	  analysis	  

Τζουραμάνης	  Θεόδωρος	   Διαχείριση	  Ευαίσθητων	  Δεδομένων	  (Sensitive	  Data	  Management)	  

Συλλογή	  και	  Ανάλυση	  Online	  Δεδομένων	  για	  την	  Πρόβλεψη	  
Επικίνδυνων	  Φυσικών	  Φαινομένων	  (On	  the	  Collection	  and	  Analysis	  
of	  Online	  Data	  for	  Natural	  Hazards	  Prediction)	  



	  


