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ΑΝΩΤΑΤΗ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		

• Ιούλιος	2000:	Διδακτορικό	στην	Επιστήμη	της	Πληροφορικής,	από	το	Τμήμα	Πληροφορικής	του	Εθνικού	και	Καποδιστριακού	
Πανεπιστημίου	 Αθηνών.	 Τίτλος	 διδακτορικής	 διατριβής	 "Αλληλεπίδραση	 Χρήστη	 -	 Υπολογιστή:	 Η	 Μεθοδολογία	 της	
Συμπληρωματικής	Υποστήριξης	στην	Υπηρεσία	Διαφορετικών	Πολιτισμικών	Κοινοτήτων".		

• Σεπ.	 '92	 :	 Master	 of	 Science	 στο	 Πανεπιστήμιο	 του	 Strathclyde,	 Γλασκώβη,	 Σκωτία,	 στη	 Τεχνολογία	 Συστημάτων	
Πληροφορικής	(υποτροφία	από	το	Science	and	Engineering	Research	Council).	Η	εργασία	του	MSc	είχε	ως	θέμα	το	σχεδιασμό	
και	 την	 υλοποίηση	 ενός	 εργαλείου	 που	 επιτρέπει	 τη	 κατασκευή	 γραμματοσειρών	 για	 τα	 X	 Windows,	 στο	 λειτουργικό	
σύστημα	Unix.	

• Ιούνιος	 '91:	 Απόκτηση	πτυχίου	από	 το	 Τμήμα	Μαθηματικών	 του	 Εθνικού	 και	 Καποδιστριακού	Πανεπιστημίου	Αθηνών	με	
βαθμό	"Λίαν	Καλώς".	

	

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ	

Επικοινωνία	Ανθρώπου-Μηχανής	και	εφαρμογές	σε	Εικονική	Πραγματικότητα,	Υπηρεσίες	Διαδικτύου,	Εκπαιδευτικό	Λογισμικό.	

	

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ	ΕΜΠΕΙΡΙΑ	

Αναθέσεις	Πανεπιστημιακών	Μαθημάτων	στο	Τμήμα	Πληροφορικής	και	Τηλεπικοινωνιών	(παλαιότερο	Τμήμα	Επιστήμης	και	
Τεχνολογίας	Υπολογιστών),	Πανεπιστήμιο	Πελοποννήσου	(εκτός	εαρινού	εξαμήνου	2012-13	και	χειμερινού	2013-14	λόγω	
εκπαιδευτικής	άδειας)	
Προπτυχιακά	
Διάδραση	Ανθρώπου	–	Υπολογιστή/Επικοινωνία	Ανθρώπου	Μηχανής	(ακαδημαϊκό	έτος	2005	–	Μέχρι	σήμερα)	
Προηγμένες	Διεπαφές	–	Εικονική	Πραγματικότητα	(ακαδημαϊκό	έτος	2006	–	Μέχρι	σήμερα)	
Προγραμματισμός	Ι	(ακαδημαϊκό	έτος	2009,	2010,	2011,	2012,	2017)	
Εισαγωγή	στην	Ε&Τ	Υπολογιστών/	Εισαγωγή	στην	Πληροφορική	και	Τηλεπικοινωνίες	(ακαδημαϊκό	έτος	2006	–	2016)	
Γνωσιακή	Επιστήμη	(ακαδημαϊκό	έτος	2006,	2007,	2008,	2009,	2010)	
Διαχείριση	Πληροφορίας	στο	Διαδίκτυο	(ακαδημαϊκό	έτος	2009,	2010,	2011)	
Τεχνολογία	Πολυμέσων	και	Εικονικής	Πραγματικότητας	(ακαδημαϊκό	έτος	2005)	
Υπηρεσίες	Διαδικτύου	(ακαδημαϊκό	έτος	2005)	
Εισαγωγή	στον	Προγραμματισμό	(ακαδημαϊκό	έτος	2002,	2003,	2004)	
Αρχές	Προγραμματισμού	(ακαδημαϊκό	έτος	2002,	2003,	2004)	
Εργαστήριο	γλώσσας	C	(ακαδημαϊκό	έτος	2002,	2003,	2004,	2005)	
Δομές	Δεδομένων	(ακαδημαϊκό	έτος	2013)	
	
Μεταπτυχιακά	
Επικοινωνία	Ανθρώπου	–	Μηχανής	(ακαδημαϊκό	έτος	2009,	2010,	2011,	2012)	
Τεχνικές	Προγραμματισμού	(ακαδημαϊκό	έτος	2010)	
Ανάπτυξη	Ηλεκτρονικών	Παιχνιδιών	(2017)	
	
Αναθέσεις	Πανεπιστημιακών	Μαθημάτων	σε	άλλα	Ιδρύματα	

• Ακαδημαϊκό	 έτος	 2003-04:	 Επικοινωνία	 Ανθρώπου-Μηχανής	 στο	 Τμήμα	 Μεθοδολογίας,	 Ιστορίας	 &	 Θεωρίας	 της	
Επιστήμης	του	Εθνικού	και	Καποδιστριακού	Πανεπιστημίου	Αθηνών	στα	πλαίσια	του	Διαπανεπιστημιακού	Προγράμματος	
Μεταπτυχιακών	Σπουδών	στη	Βασική	και	Εφαρμοσμένη	Γνωσιακή	Επιστήμη.	

• Χειμερινά	εξάμηνα	'96	–	'06:	Διαλέξεις	στο	μάθημα	"Επικοινωνία	Ανθρώπου	–	Μηχανής"	του	Τμήματος	Πληροφορικής	και	
Τηλεπικοινωνιών	του	Εθνικού	και	Καποδιστριακού	Πανεπιστημίου	Αθηνών	(ανάθεση	από	Γ.	Σ.	Τμήματος).	

• Οκτ.	 '00	 –	 Σεπ.	 '01:	 Επιστημονικός	 υπεύθυνος	 του	 μαθήματος	 "Αλληλεπίδραση	 Ανθρώπου-Υπολογιστή"	 στο	 Τμήμα	
Πληροφορικής	στο	ΤΕΙ	Αθηνών.	
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• Χειμερινά	 εξάμηνα	 '94	 -	 '96:	 Διδασκαλία	 εργαστηριακών	 ασκήσεων	 του	 μαθήματος	 "Τεχνικές	 Προγραμματισμού"	 του	
μεταπτυχιακού	 κύκλου	 σπουδών	 Ηλεκτρονικής	 και	 Αυτοματισμού	 του	 Τμήματος	 Πληροφορικής	 στο	 Πανεπιστήμιο	
Αθηνών.	

• Χειμερινό	εξάμηνο	'93:	Διαλέξεις	στο	Τμήμα	Μαθηματικών	του	Εθνικού	και	Καποδιστριακού	Πανεπιστημίου	Αθηνών	στα	
πλαίσια	των	μαθημάτων	Θεωρία	Συνδέσμων	και	Ειδικά	θέματα	Άλγεβρας-	Γεωμετρίας.	

	
Επίβλεψη	πτυχιακών	εργασιών	
Κατά	 τα	 έτη	 2005-17	 επέβλεψα	 είκοσι	 πτυχιακές	 εργασίες	 του	 προπτυχιακού	 και	 12	 διπλωματικές	 εργασίες	 του	 μεταπτυχιακού	
κύκλου	σπουδών.		
	
Διδακτορικές	διατριβές		
Ως	επιβλέπων	των	ακόλουθων:	

• Μπαμπατζιά	Σταυρούλα.	Αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	το	2018.	
• Θεοδωρόπουλος	Αναστάσιος.	Η	διδακτορική	διατριβή	ολοκληρώθηκε	επιτυχώς	το	2017.	
• Ευγενία	Ρόμπα,	σε	συνεργασία	με	το	CERN.	Αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	το	πρώτο	εξάμηνο	του	2018.	
• Κουγιουμτζόγλου	Γεώργιος.	Αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	το	2019.	
• Κοντογεωργάκος	Σπυρίδων.	Αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	το	2018.	
• Μουζάκης	Χρήστος.	Αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	το	2018.	
• Γιαννοπούλου	Ευγενία	(Έργο	ΠΕΝΕΔ	2003).	Η	διδακτορική	διατριβή	ολοκληρώθηκε	επιτυχώς	το	2009.	
• Αντωνίου	Αγγελική	(Έργο	ΠΕΝΕΔ	2001).	Η	διδακτορική	διατριβή	ολοκληρώθηκε	επιτυχώς	το	2009.	

	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	ΕΡΓΟ	

Το	πλέον	πρόσφατο	διοικητικό	έργο	περιλαμβάνει	τα	ακόλουθα:	
• Αναπληρωτής	Πρύτανη	υπεύθυνος	για	Διαχείριση	Οικονομικών	και	Νέες	Τεχνολογίες.	Κύριες	αρμοδιότητες:	Η	συνολική	

εποπτεία	του	τακτικού	προϋπολογισμού,	του	προγράμματος	δημοσίων	επενδύσεων	και	των	προμηθειών	που	εκτελούνται	
στο	 Ίδρυμα.	 Η	 μέριμνα	 για	 τη	 βελτιστοποίηση/μεγιστοποίηση	 εφαρμογών	 νέων	 τεχνολογιών	 στη	 διοίκηση,	 στην	
εκπαίδευση,	 στην	 έρευνα,	 στο	 σχεδιασμό,	 στην	 καθημερινή	 λειτουργία	 του	 Ιδρύματος,	 για	 την	
ομογενοποίηση/ενιαιοποίηση	του	ολοκληρωμένου	πληροφοριακού	συστήματος	του	 Ιδρύματος	και	για	τη	γενίκευση	της	
λειτουργίας	 του,	 για	 την	 αναβάθμιση	 του	 Τμήματος	 Πληροφοριακών	 Συστημάτων	 της	 Κεντρικής	 Διοίκησης,	 για	 την	
αναβάθμιση	των	ιστοσελίδων	του	 Ιδρύματος.	Συντονισμός	της	εκτέλεσης	διαγωνισμών	όπως	καθαριότητας,	σίτισης,	του	
προγράμματος	δημοσίων	επενδύσεων	όπως	συντηρήσεις	κτιρίων	και	εξοπλισμού,	κλπ.	Εποπτεία	των	εξής	υπηρεσιακών	
μονάδων	του	 Ιδρύματος:	 της	Διεύθυνσης	Οικονομικής	Διαχείρισης	και	Προγραμματισμού	και	 του	αυτοτελούς	Τμήματος	
Πληροφορικών	Συστημάτων	της	Κεντρικής	Διοίκησης.	(Μάρτιος	2015	–	Οκτώβριος	2016)	

• Μέλος	Επιτροπής	Στρατηγικού	Σχεδιασμού	Τμήματος	Πληροφορικής	και	Τηλεπικοινωνιών	(2015-σήμερα).	Στην	παρούσα	
φάση	είμαι	υπεύθυνος	για	τη	σύνταξη	του	πλαισίου	δημιουργίας	του	στρατηγικού	σχεδιασμού.		

• Μέλος	 της	 επιτροπής	 σύνταξης	 του	Οργανισμού	 του	Πανεπιστημίου.	 Υπεύθυνος	 συγγραφής	 κεφαλαίων	Β	 (Οργανωτική	
Δομή	του	Ιδρύματος)	και	Ζ	(Διοικητική	Διάρθρωση	του	Ιδρύματος)	(2013-14).		

• Εκπρόσωπος	 Πανεπιστημίου	 στην	 Επιτροπή	 Παρακολούθησης	 &	 Διαχείρισης	 του	 Ε.Α.Π.	 Λεκανοπεδίου	 Μεγαλόπολης	
(2013-	σήμερα).	

• Υπεύθυνος	ηλεκτρονικής	ψηφοφορίας	κατά	τη	διενέργεια	των	Πρυτανικών	Εκλογών	(2013).	
• Πρόεδρος	Εφορευτικής	Επιτροπής	Εκλογών	Συμβουλίου	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου	(2012).	
• Πρόεδρος	Τμήματος	Επιστήμης	και	Τεχνολογίας	Υπολογιστών	(2011-12).	
• Υπεύθυνος	Erasmus	για	το	Τμήμα	Επιστήμης	και	Τεχνολογίας	Υπολογιστών	(2010-13).	
• Μέλος	της	Επιτροπής	συγγραφής	του	Εσωτερικού	Κανονισμού	του	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου	(2008)	
• Αναπληρωτής	Επιστημονικός	Υπεύθυνος	για	το	Γραφείο	Διασύνδεσης	του	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου,	με	διοργάνωση	

ημερών	καριέρας	και	σεμιναρίων	συμβουλευτικής	για	τους	φοιτητές	του	Πανεπιστήμιου	(2004-08).	
• Μέλος	 της	 Επιτροπής	 Διοίκησης	 του	 Κέντρου	 Σχεδιασμού	 και	 Ανάπτυξης	 Πληροφορικών	 Τεχνολογιών	 (ΚΕΣΑΠΤ)	 του	

Πανεπιστημίου	 Πελοποννήσου,	 υπεύθυνος	 για	 τα	 συστήματα	 μηχανογράφησης	 Γραμματειών,	 Προσωπικού	 και	
Οικονομικών	Υπηρεσιών	(2006-09).	

• Μέλος	επιτροπών	διενέργειας,	αξιολόγησης,	ενστάσεων	ή	παραλαβής	σε	διαφορετικούς	διαγωνισμούς	του	Ιδρύματος.	
• Μέλος	 επιτροπών	 κρίσης	 θέσεων	 μελών	 ΔΕΠ:	 Μέλος	 εκλεκτορικού	 για	 την	 πλήρωση	 θέσης	 Καθηγητή	 ή	 Αναπληρωτή	

Καθηγητή	ή	Επίκουρου	Καθηγητή	και	μέλος	της	εισηγητικής	επιτροπής	για	τις	βαθμίδες	του	καθηγητή	και	του	επίκουρου	
καθηγητή	στο	Τμήμα	Πληροφορικής	του	ΑΠΘ,	στο	γνωστικό	αντικείμενο	Αλληλεπίδραση	Ανθρώπου	–	Υπολογιστή,	2017.	
Μέλος	του	εκλεκτορικού	και	της	εισηγητικής	επιτροπής	για	τη	μονιμοποίηση	στη	βαθμίδα	του	επίκουρου	καθηγητή,	στο	
Τμήμα	 Μηχανικών	 Σχεδίασης	 Προϊόντων	 και	 Συστημάτων,	 στο	 Πανεπιστήμιο	 Αιγαίου,	 στο	 γνωστικό	 αντικείμενο	
Επικοινωνία	Ανθρώπου	–	Υπολογιστή,	2017.	Πρόεδρος	του	εκλεκτορικού	στο	Τμήμα	Πληροφορικής	και	Τηλεπικοινωνιών	
του	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου,	στο	γνωστικό	αντικείμενο,	Γραφικά	και	Οπτικοποίηση,	2015.	Μέλος	εκλεκτορικού	για	
την	 πλήρωση	 θέσης	 Αναπληρωτή	 Καθηγητή	 στη	 Σχολή	 Ναυπηγών	 Μηχανολόγων	 Μηχανικών	 του	 ΕΜΠ,	 στο	 γνωστικό	
αντικείμενο	Εικονικά	Περιβάλλοντα	στη	Μελέτη	και	Σχεδίαση	Πλοίου,	2015.	Μέλος	εκλεκτορικού	για	την	πλήρωση	θέσης	
Επίκουρου	 Καθηγητή	 στο	 τμήμα	 Πολιτισμικής	 Τεχνολογίας	 και	 Επικοινωνίας,	 στο	 Πανεπιστήμιο	 Αιγαίου,	 στο	 γνωστικό	
αντικείμενο	 πολυμεσική,	 ευφυής,	 φυσική	 και	 συναισθηματική	 αλληλεπίδραση,	 2015.	 Μέλος	 εκλεκτορικού	 για	 την	
πλήρωση	θέσης	Αναπληρωτή	Καθηγητή	στο	Τμήμα	Επικοινωνίας	και	ΜΜΕ,	στο	Εθνικό	και	Καποδιστριακό	Πανεπιστήμιο	
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Αθηνών,	 στο	 γνωστικό	 αντικείμενο	 Σχεδιασμός	 και	 Διαχείριση	 Ψηφιακών	 Περιβαλλόντων	 Επικοινωνίας,	 2016.	 Μέλος	
εκλεκτορικού	για	την	πλήρωση	θέσης	Επίκουρου	Καθηγητή	ή	Λέκτορα	στο	Τμήμα	Πληροφορικής	και	Τηλεπικοινωνιών	του	
Εθνικού	 και	 Καποδιστριακού	 Πανεπιστημίου	 Αθηνών	 σε	 γνωστικό	 αντικείμενο	 «Τεχνολογίες	 Συστημάτων	 Διάδρασης»,	
2015.	Αξιολογητής	υποψηφίου	για	την	εκλογή	στη	βαθμίδα	Επίκουρου	Καθηγητή	στο	γνωστικό	αντικείμενο	«Αναλογικές	
και	 Ψηφιακές	 Τεχνολογίες	 Διαδραστικών	 Πολυμέσων»,	 Τμήμα	 Τεχνών	 Ήχου	 και	 Εικόνας,	 Ιόνιο	 Πανεπιστήμιο,	 2015.	
Εξωτερικός	 Αξιολογητής	 για	 την	 εκλογή	 στη	 βαθμίδα	 Επίκουρου	 Καθηγητή	 στο	 γνωστικό	 αντικείμενο	 «Τεχνολογίες	
Λογισμικού»,	Τμήμα	Πληροφορικής,	Ιόνιο	Πανεπιστήμιο,	2014.	Μέλος	Εισηγητικής	Επιτροπής	για	την	πλήρωση	μιας	θέσης	
ΔΕΠ	στη	βαθμίδα	του	Επίκουρου	Καθηγητή	στο	γνωστικό	αντικείμενο	«Εικονική	Πραγματικότητα»,	Πανεπιστήμιο	Αιγαίου,	
Τμήμα	Μηχανικών	Σχεδίασης	Προϊόντων	και	Συστημάτων,	2012.	Μέλος	Εισηγητικής	Επιτροπής	για	την	πλήρωση	θέσης	σε	
βαθμίδα	Επίκουρου	Καθηγητή	στο	Τμήμα	Επιστήμης	&	Τεχνολογίας	Υπολογιστών	του	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου,	με	
γνωστικό	αντικείμενο	«Σημασιολογικός	 ιστός,	οντολογίες	και	εφαρμογές	(εξατομίκευση,	προσαρμοστικότητα,	διαχείριση	
προσωπικής	 πληροφορίας)»,	 2010.	 Μέλος	 Εισηγητικής	 Επιτροπής	 για	 την	 πλήρωση	 θέσης	 σε	 βαθμίδα	 Επίκουρου	
Καθηγητή	στο	Τμήμα	Επιστήμης	&	Τεχνολογίας	Υπολογιστών	του	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου,	με	γνωστικό	αντικείμενο	
«Αρχιτεκτονικές	Συστημάτων	Επεξεργασίας	και	Μετάδοσης	Πολυμέσων»,	2010.		

• Οργάνωση	 εκ	 μέρους	 του	 Πανεπιστημίου	 της	 διαδραστικής	 έκθεσης	 «Επιταχύνοντας	 την	 Επιστήμη»	 του	 CERN,	 4-12	
Οκτωβρίου	2015,	Τρίπολη.		

	

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΕ	ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ	–	ΔΙΕΘΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ	

Πλέον	πρόσφατες	συμμετοχές	σε	οργάνωση	συνεδρίων,	ημερίδων	και	σε	επιτροπές	διεθνών	περιοδικών:	
• Ιδρυτικό	 μέλος	 της	 Ελληνικής	 Ομάδας	 της	 ACM	 για	 θέματα	 Επικοινωνίας	 Ανθρώπου-Υπολογιστή	 (ACM	 Greek	 SIG	 CHI,	

http://www.greekchi.org/),	Πρόεδρος	2010-11,	Αντιπρόεδρος	(2009-10,	2011-14),	Ταμίας	(2014-16).		
• Διοργάνωση	 ετήσιας	 ημερίδας	 της	 Ελληνικής	 Ομάδας	 της	 ACM	 για	 θέματα	 Επικοινωνίας	 Ανθρώπου-Υπολογιστή	 (ACM	

Greek	SIG	CHI).	
• Διοργάνωση	ειδικής	συνεδρίας	στο	PCI	2014	με	τίτλο	«e-Game	development».	
• Κριτής	 στα	 διεθνή	 περιοδικά	 International	 Journal	 of	 Electronic	 Government	 Research,	 Global	 Journal	 of	 Educational	

Research,	 Informatics	 and	 Telematics,	 ETS	 Journal,	 Requirements	 Engineering	 (REJ),	 Government	 Information	 Quarterly,	
Mediterranean	Journal	of	Computer	Networks,	ACM	Computing	in	Cultural	Heritage	και	Interacting	with	Computers.	

• Μέλος	της	επιτροπής	προγράμματος	για	τα	συνέδρια	ENASE	2010,	HCICTE	2010,	PCI2010,	ACM	AVI	2010,	ACM	UIST	2010,	
ENASE	2011,	Interact	2011,	ENASE	2012,	PIM	2012,	RCIS	2012,	Hybrid	Cities,	VAMCT	2013,	IE2013,	GALA	2013,	ETPE	2013,	
ENASE	2013,	PCI	2014,	GALA	2014,	ENASE	2014,	KDO	2014,	GALA	2015,	PCI	2015,	RCIS	2015,	GALA	2016,	GALA	2017.		

• Κριτής	εκπαιδευτικών	παιγνιδιών	στο	συνέδριο	GALA	2015,	2016.		
	

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	-	ΒΙΒΛΙΑ	

Πιο	πρόσφατη	συγγραφική	δραστηριότητα:	
• Ανάπτυξη	Συστημάτων	Εικονικής	Πραγματικότητας,	Γεώργιος	Λέπουρας	(κύριος	συγγραφέας),	Αγγελική	Αντωνίου,	Νικόλαος	

Πλατής,	Δημήτριος	Χαρίτος,	Ηλεκτρονικό	βιβλίο,	ISBN:	978-960-603-382-7,	URI:		http://hdl.handle.net/11419/2546.	
• Κριτικός	 Αναγνώστης	 για	 το	 σύγγραμμα:	 Αξιολόγηση	 Διαδραστικών	 Συστημάτων	 με	 Επίκεντρο	 το	 Χρήστη,	 Κουτσαμπασης	

Παναγιώτης	(στα	πλαίσια	της	Δράσης	«Ελληνικά	Ακαδημαϊκά	Ηλεκτρονικά	Συγγράμματα		και		Βοηθήματα»).	
• Κριτικός	Αναγνώστης	 για	 το	σύγγραμμα:	Ο	Προγραμματισμός	 της	Διάδρασης,	 Χωριανόπουλος	Κωνσταντίνος	 (στα	πλαίσια	

της	Δράσης	«Ελληνικά	Ακαδημαϊκά	Ηλεκτρονικά	Συγγράμματα		και		Βοηθήματα»).	
• Μέλος	 της	 συμβουλευτικής	 επιτροπής	 σύνταξης	 του	 βιβλίου	 Integrating	 Usability	 Engineering	 for	 Designing	 the	 Web	

Experience:	Methodologies	and	Principles,	Spiliotopoulos,	T.,	Papadopoulou,	P.,	Martakos,	D.,	Kouroupetroglou,	G.,	2010,	IGI	
Global.	

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΕ	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	

• Crosscult,	συγχρηματοδοτούμενο	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	στα	πλαίσια	του	Horizon	2020.	Ο	στόχος	του	CrossCult	είναι	να	
επιτρέψει	 την	υλοποίηση	δυναμικών	διασυνδέσεων	διαφορετικών	στοιχείων	 της	 Ιστορίας	από	διαφορετικούς	ψηφιακούς	
πόρους,	 οπτικές	 πολιτών	 και	 φυσικά	 σημεία.	 Το	 Πανεπιστήμιο	 Πελοποννήσου	 είναι	 ένας	 από	 τους	 δύο	 Επιστημονικούς	
συντονιστές	του	έργου.	Ρόλος	στο	έργο:	Επιστημονικός	Υπεύθυνος	Ερευνητικής	Ομάδας	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου.	

• Καινοτόμες	 LBS/GIS	 διαδικτυακές	 ηλεκτρονικές	 υπηρεσίες	 με	 χρήση	 τεχνολογιών	 Επαυξημένης	 Πραγματικότητας	 για	 τον	
τουριστικό	τομέα.	Έργο	συγχρηματοδοτούμενο	από	τη	Γενική	Γραμματεία	Έρευνας	και	Τεχνολογίας	στα	πλαίσια	της	δράσης	
Συνεργασία	 2011	 που	 στοχεύει	 στην	 ανάπτυξη	 καινοτόμων	 ηλεκτρονικών	 υπηρεσιών	 στον	 τουριστικό	 τομέα	 με	 χρήση	
τεχνολογιών	επαυξημένης	πραγματικότητας	(2013-2015).	Ρόλος	στο	έργο:	Συνεργαζόμενος	Ερευνητής.	

• Experimedia	συγχρηματοδοτούμενο	από	 την	 Ευρωπαϊκή	Ένωση	στα	πλαίσια	 του	 FP7.	 Το	 έργο	αποσκοπεί	 στη	διερεύνηση	
νέων	 τύπων	 εμπειριών	 σε	 πραγματικές	 και	 δικτυακές	 κοινότητες.	 Στα	 πλαίσια	 του	 έργου	 αναπτύχθηκε	 εφαρμογή	 στο	
Facebook	 και	 αντίστοιχη	 προσαρμοστική	 εφαρμογή	 για	 ταμπλέτες	 και	 δοκιμάστηκε	 με	 επιτυχία	 στο	 Ίδρυμα	 Μείζονος	
Ελληνισμού.	(2012-2013).	Ρόλος	στο	έργο:	Επιστημονικός	Υπεύθυνος	Ερευνητικής	Ομάδας	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου.	

• Τεχνικές	 επεξεργασίας	 εικόνας	 για	 την	 βελτίωση	 της	 ακρίβειας	 και	 αποδοτικότητας	 της	 πρωτεομικής	 ανάλυσης.	 Έργο	
έρευνας	 επιδοτούμενο	από	 τη	 Γενική	 Γραμματεία	 Έρευνας	 και	 Τεχνολογίας	μέσω	 του	πλαισίου	ΠΕΝΕΔ.	 Το	 έργο	στοχεύει	
στην	 ανάπτυξη	 τεχνικών	 επεξεργασίας	 εικόνας	 για	 την	 ανάλυση	 πρωτεομικών	 δεδομένων	 καθώς	 και	 μεθόδων	
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οπτικοποίησης	και	παρουσίασης	των	αποτελεσμάτων	(2005	-	2009).	Ρόλος	στο	έργο:	Επιστημονικός	Υπεύθυνος	Ερευνητικής	
Ομάδας	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου.		

• DELOS	Network	of	Excellence	on	Digital	Libraries:	συγχρηματοδοτούμενο	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	στα	πλαίσια	του	FP6.	Το	
δίκτυο	DELOS	στόχευε	στην	εκτέλεση	ενός	συντονισμένου	συνόλου	ενεργειών	με	σκοπό	την	ολοκλήρωση	των	ερευνητικών	
δραστηριοτήτων	 των	 κυριότερων	 Ευρωπαϊκών	 ομάδων	 που	 εργάζονται	 στο	 χώρο	 των	 ψηφιακών	 βιβλιοθηκών	 και	 των	
άμεσα	σχετιζόμενων	περιοχών	(2004	-	2007).	Ρόλος	στο	έργο:	Συνεργαζόμενος	Ερευνητής.	

• Ευφυής	 Διαχείριση	 Ιστορικών	 Αρχείων	 -	 Εφαρμογή:	 Ιστορικό	 Αρχείο	 Πανεπιστημίου	 Αθηνών	 (2003-2006).	 Έργο	 έρευνας	
επιδοτούμενο	 από	 τη	 Γενική	 Γραμματεία	 Έρευνας	 και	 Τεχνολογίας	 μέσω	 του	 πλαισίου	 ΠΕΝΕΔ.	 Το	 έργο	 στοχεύει	 στην	
ανάπτυξη	 μεθόδων	 και	 εργαλείων	 για	 τη	 διαχείριση	 (ψηφιοποίηση,	 αποθήκευση,	 αναζήτηση	 και	 οπτικοποίηση)	 της	
πληροφορίας	υπαρχόντων	 ιστορικών	αρχείων.	Η	εφαρμογή	των	μεθόδων	και	 των	εργαλείων	θα	γίνει	στο	 ιστορικό	αρχείο	
του	Πανεπιστημίου	που	καλύπτει	150	έτη	χειρόγραφων	δεδομένων.	Ρόλος	στο	έργο:	Συνεργαζόμενος	Ερευνητής.	

• SmartGov:	 A	 Governmental	 Knowledge-based	 Platform	 for	 Public	 Sector	 Online	 Services	 (2002-2004)	 [Δικτυακός	 Τόπος	
http://smartgov.e-gov.gr/].	 Ευρωπαϊκό	 έργο	 έρευνας	 και	 τεχνολογικής	 ανάπτυξης	 του	 πλαισίου	 Information	 Society	
Technologies	 (IST)	 που	 είχε	ως	 στόχο	 να	 ορίσει,	 να	 αναπτύξει	 και	 να	 αξιολογήσει	 μια	 πλατφόρμα	 η	 οποία	 βασίζεται	 στη	
γνώση	 και	 που	 βοηθά	 τους	 εργαζόμενους	 στον	 δημόσιο	 τομέα	 να	 δημιουργούν	 υπηρεσίες	 άμεσης	 πρόσβασης,	
απλοποιώντας	 την	 ανάπτυξη,	 τη	 συντήρηση	 και	 την	 ολοκλήρωση	 με	 ήδη	 υπάρχοντα	 πληροφοριακά	 συστήματα.	 Η	
πλατφόρμα	αυτή	αξιολογήθηκε	σε	δύο	ευρωπαϊκές	χώρες	(ένα	υπουργείο	και	μία	τοπική	αρχή).	Το	έργο	ολοκληρώθηκε	τον	
Ιανουάριο	 του	 2004,	 και	 αξιολογήθηκε	 το	Φεβρουάριο	 με	 μεγάλη	 επιτυχία.	 Το	 έργο	 	 διακρίθηκε	 ως	 έργο	 του	 μήνα	 στο	
δικτυακό	τόπο	Europa.eu.int.	Το	Πανεπιστήμιο	Αθηνών	ήταν	συντονιστής	του	έργου.	Ρόλος	στο	έργο:	ερευνητής,	υπεύθυνος	
διαχείρισης.	

• eGov:	 An	 Integrating	 Platform	 for	 Realising	 Online	 One-Stop	 Government	 (2001-2003).	 Ευρωπαϊκό	 έργο	 έρευνας	 και	
τεχνολογικής	 ανάπτυξης	 του	 πλαισίου	 Information	 Society	 Technologies	 (IST)	 με	 στόχο	 την	 παροχή	 μιας	 ανοικτής,	
επεκτάσιμης	 και	 εξελίξιμης	 πλατφόρμας	 για	 την	 υλοποίηση	 της	 "online	 one-stop"	 ηλεκτρονικής	 κυβέρνησης.	 Αυτή	 η	
πλατφόρμα	θα	εγκατασταθεί	και	αξιολογηθεί	σε	τρεις	ευρωπαϊκές	χώρες,	την	Αυστρία,	την	Ελλάδα	και	την	Ελβετία.	Ρόλος	
στο	έργο:	Συνεργαζόμενος	Ερευνητής.	

• CB-Business:	 Cross-Border	 Business	intermediation	 through	 electronic	 seamless	 services	 (2002-2004).	 Ευρωπαϊκό	 έργο	
έρευνας	 και	 τεχνολογικής	 ανάπτυξης	 του	 πλαισίου	 Information	 Society	 Technologies	 (IST)	 με	 στόχο	 την	 ανάπτυξη	 ενός	
διαμεσολαβητικού	 σχήματος,	 το	 οποίο	 θα	 απλοποιήσει	 την	 πρόσβαση	 σε	 υπηρεσίες	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 που	
προσφέρονται	από	εθνικές	ή	τοπικές	Δημόσιες	Αρχές	ή	από	εταιρείες.	Ρόλος	στο	έργο:	Συνεργαζόμενος	Ερευνητής.	

• Εικονικά	Μουσεία	(1999-2001).	Έργο	έρευνας	και	τεχνολογικής	ανάπτυξης	επιδοτούμενο	από	τη	Γενική	Γραμματεία	Έρευνας	
και	Τεχνολογίας	μέσω	του	πλαισίου	ΕΠΕΤ	 ΙΙ.	Ο	στόχος	 του	έργου	ήταν	η	ανάπτυξη	ενός	εικονικού	περιβάλλοντος	και	 των	
απαραίτητων	 εργαλείων	 για	 τη	 διαχείρισή	 του,	 μέσα	 στο	 οποίο	 οι	 επισκέπτες	 θα	 είχαν	 τη	 δυνατότητα	 να	 δουν	 και	 να	
χειριστούν	 εκθέματα	 των	 συμμετεχόντων	 μουσείων.	 Τα	 εικονικά	 εκθέματα	 θα	 ήταν	 προσβάσιμα	 είτε	 τοπικά	 μέσω	 της	
εφαρμογής	εικονικής	πραγματικότητας	είτε	μέσω	του	διαδικτύου.	Το	έργο	ολοκληρώθηκε	επιτυχώς	το	2001.		

• Army	Recruit	Offices	(1997-1999).	Έργο	που	στόχευε	στην	ανάλυση	της	τρέχουσας	και	των	μελλοντικών	αναγκών	καθώς	και	
στο	σχεδιασμό	ενός	μηχανογραφικού	συστήματος	 για	 τη	διαχείριση	 των	μητρώων	 των	στρατιωτών.	Το	έργο	επιδοτήθηκε	
από	Υπουργείο	Εθνικής	Άμυνας.	Το	έργο	ολοκληρώθηκε	επιτυχώς	το	1999.	

• Pharmatel:	Διαχείριση	Νοσοκομειακού	Φαρμακείου	 (1995-1998).	Έργο	έρευνας	και	 τεχνολογικής	ανάπτυξης	επιδοτούμενο	
από	τη	Γενική	Γραμματεία	Έρευνας	και	Τεχνολογίας	μέσω	του	πλαισίου	ΕΠΕΤ	ΙΙ.	Ο	στόχος	του	έργου	ήταν	η	ανάπτυξη	ενός	
συστήματος	μέσω	του	οποίου	οι	γιατροί	ενός	νοσοκομείου	μπορούσαν	με	τη	χρήση	προσωπικών	ψηφιακών	βοηθών	(PDAs)	
να	δουν	το	φαρμακολογικό	ιστορικό	ασθενών	και	να	συνταγογραφήσουν.	Τα	δεδομένα	της	συνταγογράφησης	μεταδίδονταν	
ασύρματα	στο	φαρμακείο	του	νοσοκομείου	ώστε	να	προετοιμαστούν	οι	συνταγές	και	να	διανεμηθούν	στους	ασθενείς.	Το	
έργο	επιδοτήθηκε	από	Υπουργείο	Εθνικής	Άμυνας.	Το	έργο	ολοκληρώθηκε	επιτυχώς	το	1998.	

• Intelligent	 Tools	 and	 Techniques	 for	 Multilingual	 Support	 (1994-1995).	 Ερευνητικό	 έργο	 επιδοτούμενο	 από	 το	 Βρετανικό	
Συμβούλιο	και	το	Πανεπιστήμιο	Αθηνών	με	στόχο	το	σχεδιασμό	εργαλείων	για	την	υποστήριξη	μη	αγγλόφωνων	χρηστών	με	
συστήματα	πληροφορικής.	Το	έργο	ολοκληρώθηκε	επιτυχώς	το	1995.		

• Υπολογιστές	 και	 Θεωρία	Ημιομάδων	 (1993-1994).	 Ερευνητικό	 έργο	 επιδοτούμενο	 από	 τη	 Γενική	 Γραμματεία	 Έρευνας	 και	
Τεχνολογίας	 μέσω	 του	 πλαισίου	 ΠΕΝΕΔ.	 Το	 έργο	 είχε	 ως	 στόχο	 την	 ανάπτυξη	 υπολογιστικών	 μεθόδων	 για	 την	 επίλυση	
προβλημάτων	στην	περιοχή	της	θεωρίας	ημιομάδων	και	την	ανάπτυξη	λογισμικού	για	την	καλύτερη	διδασκαλία	της	θεωρίας		
σε	φοιτητές	του	Τμήματος	Μαθηματικών	του	Πανεπιστημίου	Αθηνών.	Το	έργο	ολοκληρώθηκε	επιτυχώς	το	1994.	

Η	 συμμετοχή	 στα	 παραπάνω	 έργα	 αφορούσε	 τόσο	 την	 ανάλυση,	 το	 σχεδιασμό	 και	 την	 υλοποίηση	 όσο	 και	 τη	 συγγραφή	 των	
τεχνικών	 παραδοτέων.	 Ειδικά	 για	 τα	 έργα	 Ευφυής	 Διαχείριση	 Ιστορικών	 Αρχείων	 -	 Εφαρμογή:	 Ιστορικό	 Αρχείο	 Πανεπιστημίου	
Αθηνών,	SmartGov:	A	Governmental	Knowledge-based	Platform	for	Public	Sector	Online	Services,	Εικονικά	Μουσεία	και	Pharmatel:	
Διαχείριση	Νοσοκομειακού	Φαρμακείου	συμπεριλάμβανε	συγγραφή	σημαντικού	μέρους	των	αρχικών	προτάσεων	και	στη	συνέχεια	
υποστήριξη	σε	διαχειριστικά	καθήκοντα	 (συγγραφή	τεχνικών	δελτίων,	συγγραφή	τριμηνιαίων	δελτίων	και	 εξαμηνιαίων	εκθέσεων	
προόδου,	παρακολούθηση	οικονομικών	δεδομένων	και	επικοινωνία	με	τους	εταίρους	του	έργου).	
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΕ	ΛΟΙΠΑ	ΕΡΓΑ	

• Μελέτη	Ανάπτυξης	Μουσείου	Τεχνολογίας	στην	περιοχή	της	Μεγαλόπολης	και	Μελέτη	ενοποίησης	σημείων	αρχαιολογικού	
ενδιαφέροντος	 Μεγαλόπολης.	 Επιστημονικός	 Υπεύθυνος	 του	 έργου,	 που	 χρηματοδοτήθηκε	 από	 τον	 Ειδικό	 Αναπτυξιακό	
Πόρο	του	Λεκανοπεδίου	Μεγαλόπολης.	

• Μελέτη	 Στρατηγικής	 Ολοκληρωμένης	 Ανάπτυξης	 2014-2020	 Λεκανοπεδίου	 Μεγαλόπολης.	 Επιστημονικός	 Υπεύθυνος	 του	
έργου,	που	χρηματοδοτήθηκε	από	τον	Ειδικό	Αναπτυξιακό	Πόρο	του	Λεκανοπεδίου	Μεγαλόπολης.	

• Δικτυακή	 Πύλη	 Τουριστικού	 και	 Πολιτιστικού	 Περιεχομένου	 Περιφέρειας	 Πελοποννήσου	 (2007-2008).	 Επιστημονικός	
Υπεύθυνος	 του	 έργου,	 που	 χρηματοδοτήθηκε	 από	 την	 Κοινωνία	 της	 Πληροφορίας	 στα	 πλαίσια	 της	 Πρόσκλησης	 78	
[Δικτυακός	Τόπος	http://cultureportal.uop.gr/].	

• Ευρυζωνικές	 υπηρεσίες	 για	 το	 Δήμο	 Λεωνιδίου.	 Έργο	 που	 αποσκοπούσε	 στην	 ωρίμανση	 σχεδίων	 για	 την	 ανάπτυξη	
ευρυζωνικών	υπηρεσιών	για	το	Δήμο	Λεωνιδίου.		

• Στο	πλαίσιο	του	Γ’	ΚΠΣ	/	ΚτΠ	(Περίοδος	1/7/2003	–	31/10/2007)	και	της	Πρόσκλησης	98	στο	έργο	"Εισαγωγή	και	Αξιοποίηση	
Νέων	 Τεχνολογιών	 στην	 Εκπαίδευση"	 ,	 Κατηγορία	 Πράξεων	 1:"Ψηφιακό	 Εκπαιδευτικό	 Περιεχόμενο	 και	 Λογισμικό"	 ,	
Υποκατηγορία	 Πράξεων	 3:"Ανάπτυξη	 περιεχομένου	 και	 προηγμένων	 τηλεματικών	 υπηρεσιών	 στην	 εκπαιδευτική	
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