
Διεθνές Θερινό Σχολείο IPICS 2018 - Intensive 
Programme on Information & Communication Security 

στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων  

 
Τα Εργαστήρια «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
(Info-Sec-Lab)» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων και «Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας 
και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες (PrivaSI lab)» του 
Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου διοργανώνουν κατά το διάστημα 2-13 Ιουλίου 2018 το 
αναγνωρισμένο Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων IPICS 2018 Intensive Programme on 
Information & Communication Security στη Μυτιλήνη της Λέσβου.  
Το Θερινό Σχολείο στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων IPICS 2018 αποτελεί ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο 
εβδομάδων, στο οποίο θα παρουσιάσουν εισηγήσεις 25 καταξιωμένοι 
καθηγητές και διακεκριμένοι ερευνητές κορυφαίων Πανεπιστημίων της 
Ευρώπης, παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Ασφάλειας 
στο Διαδίκτυο και τις Κινητές Επικοινωνίες και της Προστασίας της 
Ιδιωτικότητας στον ψηφιακό κόσμο. Στο διάστημα αυτό, σημαντικός αριθμός 
συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι 
διδάκτορες και επαγγελματίες της Πληροφορικής, προερχόμενοι από 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, της Αμερικής και της 
Ασίας, θα παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και θα ενημερωθούν για 
συναφή τεχνικά και νομικά ζητήματα καθώς και για λοιπά κρίσιμα ερευνητικά 
ζητήματα. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα και έχουν 
προγραμματιστεί να διεξαχθούν 40 διαλέξεις διάρκειας 1.5 ώρα εκάστη. 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί ένα από τα βασικά μέλη του δικτύου IPICS 
Intensive Programme on Information and Communication Systems Security, 
στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται το Θερινό Σχολείο. Τα τελευταία 20 



χρόνια το IPICS έχει καθιερωθεί στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα ως «Τhe 
Academic European School on ICT security», δηλαδή ως ένα από τα πιο 
αξιόλογα ακαδημαϊκά ευρωπαϊκά σχολεία στην Ασφάλεια των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
 
Η προθεσμία αιτήσεων εγγραφής στο Θερινό Σχολείο είναι η 22η Ιουνίου 
2018. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να περιηγηθούν την ιστοσελίδα του 
Θερινού Σχολείου  https://summer-schools.aegean.gr/IPICS2018  για 
περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία εγγραφής, το αναλυτικό 
πρόγραμμα, τα στοιχεία των ομιλητών και ομιλητριών, τις πολιτικές 
διδάκτρων, το πιστοποιητικό παρακολούθησης, καθώς και πληθώρα άλλων 
στοιχείων που αφορούν στη διεξαγωγή του. 
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι/ες για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να 
αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
ipics2018@aegean.gr  
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