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1 1322002040 ΒΟΥΧΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

Δασκαλοπούλου Σοφια, Ομότιμη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Μαρία Οικονόμου, Senior Lecturer, School of 

Humanities, University of Glasgow, UK (μέλος) 

Ε. Σκούρτου, Αναπλ. Καθ. Παιδαγ. Τμ. Δημ. 

Εκπαίδευσης Π.ΑΙ.(μέλος)

Διερεύνηση των στόχων της 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Τα παιδιά των μεταναστών θεωρούνται τις περισσότερες φορές φορείς ενός ελλιπούς και δυσλειτουργικού στο νέο περιβάλλον πολιτισμικού κεφαλαίου. Για 

να μπορέσει η εκπαίδευση να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα του γλωσσικού και πολιτισμικού πλουραλισμό, πρέπει να υπερβεί τον μόνο πολιτισμικό και 

μονογλωσσικό χαρακτήρα της και να επαναπροσδιορίσει τον όρο γενική παιδεία με γνώμονα τον πλουραλισμό και την διαφορετικότητα. Κατά την εκπόνηση 

της παρούσας διατριβής θα διερευνηθούν οι στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και θα 

Αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίες για την επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Vouchara Maria

Daskalopoulou Sofia, Εmeritus 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Maria Economou,  Senior Lecturer, School of Humanities, 

University of Glasgow, UK (member)  E.Skourtou, 

Associate Professor, Dept. of Primary Education, 

University of the Aegean(member)

Investigating the objectives of 

intercultural education

The children of migrants are often considered to be the bodies of an incomplete and dysfunctional cultural capital in the 

new environment. In order for education to adapt to the reality of linguistic and cultural pluralism, it should go beyond 

its only cultural and monolingual character and redefine the term 'general education' in the sense of pluralism and 

diversity. In the preparation of this dissertation, the objectives of intercultural education will be explored, a model of 

intercultural education will be developed, and communication and information technologies will be used to achieve the 

objectives of intercultural education.

2 1322005062 ΒΟΥΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βερνίκος Νικόλαος, Ομότιμος 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος) Σαμπανίκου 

Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (μέλος)

Η διαμόρφωση της αισθητικής της 

μουσικής δημιουργίας με τη 

χρησιμοποίηση της τεχνολογίας

Η αισθητική της μουσικής δημιουργίας αποτελούσε πάντα ένα στοιχείο κοινωνικών και ιστορικών συγκυριών ανάλογα με την εποχή και την διάθεση της 

τεχνολογίας που είχε ο άνθρωπος την διάθεση. Ξεκινώντας από τις δύο σημαντικές παραμέτρους για την μουσική δημιουργία, τον ήχο και την παραγωγή του, 

θα εντοπίσουμε τις καταβολές της δημιουργίας ήχων σε άμεση συνάρτηση με την τεχνολογία και την κατασκευή μουσικών οργάνων. Ο γενικός σκοπός της 

μελέτης είναι να δούμε κατά πόσο η μουσική δημιουργία και οι δημιουργοί χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσο για να δώσουν νέες μορφολογίες στη 

σύνθεση ή είναι υποταγμένοι στην ευκολία που μας προσφέρουν όλες αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό. Σημαντικό στοιχείο της έρευνάς μας θα 

είναι η αναγνώριση της μουσικής αισθητικής μέσα από την τεχνολογία ως αποτύπωση των κοινωνικών αλλαγών, των νέων ηθών και τάσεων όπως 

διαμορφώνονται σε κάθε εποχή.

Voukanos Georgioss

Vernikos Nikolaos, Εmeritus 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Papageorgiou Dimitrios, Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member) Sampanikou Evaggelia, Professor, 

Department of Cultural Technology and 

Communication(member)

Music aesthetics using technology

The aesthetics of musical creation has always been an element of social and historical circumstances depending on the 

period and the availability of the technology. Starting from the two important parameters for musical creation, sound 

and production, we will identify the origins of sounds creation in relation to the technology and the construction of 

musical instruments. The overall purpose of the study is to see whether music creation and creators use technology as a 

means to give new morphologies to the composition or are subject to the conveniences that the technology offer. An 

important element of our research will be the recognition of music aesthetics through technology as a reflection of 

social changes, new morals and trends as they are shaped in every age.

3 1322007086 ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γεωργούλας Ευστράτιος, Καθηγητής, Τμήμα 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος), Γρόλλιος Γεώργιος, Καθηγητής, 

Παιδαγωγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης(μέλος)

Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση 

των μαθητών στο Νηπιαγωγείο. Η 

συγκρότηση θετικών και 

αρνητικών προτύπων μαθητών και 

μαθησιακών διαδικασιών στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας του 

γνωστικού αντικειμένου της 

γλώσσας

Στο πλαίσιο αυτής της  διατριβής   επισημαίνονται και αναλύονται οι λόγοι και οι δράσεις που παράγονται στη σχολική συνθήκη του Νηπιαγωγείου, ανάμεσα 

στους μαθητές, τον εκπαιδευτικό και το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Εντοπίζονται και αναλύονται  δηλαδή τόσο οι αντιφάσεις μεταξύ των λόγων και των δράσεων αυτών, όσο και η σχέση τους με τον επίσημο εκπαιδευτικό λόγο, 

ώστε να αναδειχθεί ο τρόπος που συντελείται, στο πεδίο αυτό, η ιεράρχηση και η κατηγοριοποίηση του πολιτισμικού/ μορφωτικού κεφαλαίου  των μαθητών 

και κατά συνέπεια η κατασκευή των «καλών» και «κακών» μαθητών στο  κυρίαρχο - κατά την αντίληψη των συντακτών του προγράμματος- γνωστικό 

αντικείμενο, της Γλώσσας (ΔΕΠΣ 2006). 

Διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται, διδάσκουν κι αξιολογούν τους μαθητές στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και 

επιχειρείται ο προσδιορισμός των ρητών και άρρητων παραμέτρων που συγκροτούν τις πρακτικές διδασκαλίας και τα πρότυπα των μαθητών που αυτές 

διαμορφώνουν/εμπεδώνουν  ως επικρατέστερα/κυρίαρχα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους/τις νηπιαγωγούς. 

Αναδεικνύονται οι κοινωνικοί όροι της τάξης, οι μηχανισμοί παραγωγής λόγου που παρεμβαίνουν στη διαμόρφωσή τους και η αλληλεπίδραση τους με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα ώστε να σκιαγραφηθεί εάν το νηπιαγωγείο ασκεί αντισταθμιστική αγωγή προς τους μαθητές με μη προνομιούχο μορφωτικό- 

πολιτισμικό κεφάλαιο. 

ZACHOU ELENI

Papageorgiou Dimitrios, Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Georgoulas Εustratios, Professor, Department of 

Sociology, University of the Aegean(member) Grollios 

Giorgos, Professor, School of Primary Education, Aristotle 

University of Thessaloniki (member)

Evaluation and classification of 

Kindergarten students.

The constitution of positive and 

negative models of students and 

learning processes within the 

framework of teaching the learning 

area of Language.

Within the framework of dissertation discourses and actions produced in the school condition of the Kindergarten 

among the students, the educators and the curriculum are highlighted and analyzed.

The contradictions between discourses and actions as well as their relation with the official educational discourse are 

detected and analyzed so that the manner the prioritization and classification of the cultural/educational capital of the 

students is conducted and consequently the construction of “good” and “bad” students in the dominant- as that is 

perceived by the curriculum redactors- learning area of Language is brought to view (Cross- curriculum 2006).

The manner in which Kindergarten teachers perceive, teach and assess students in the learning area of Language is 

researched and the determination of the explicit and implicit parameters that constitute the teaching practices and the 

student models these parameters shape/consolidate as prevailing/dominant both for the students and the teachers is 

attempted. 

The social terms of the class, the mechanisms of discourse production that intervene in and their interaction with the 

curriculum are featured so that it can be outlined whether Kindergarten practices contribute to compensatory education 

for students with an underprivileged educational/cultural background.

4 1322008106 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μπουμπάρης Νικόλαος, Μόνιμος Επίκουρος, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος)  

Χτούρης Σωτήρης, Καθηγητής, Τμήμα 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος)

Οι Μικρασιάτες Πρόσφυγες στη 

Μυτιλήνη. Κοινωνικά, οικονομικά 

και πολιτισμικά δίκτυα και 

πρακτικές

Το θέμα της διδακτορικής διατριβής, αφορά στους/στις Μικρασιάτες/τισες που ήρθαν ως πρόσφυγες στην πόλη της Μυτιλήνης σε δύο «κύματα», το 1914-15, 

και, κυρίως, το 1922-23. Από τις πρώτους/ες, αρκετοί/ες επέστρεψαν στις εστίες τους μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1918), όμως αναγκάστηκαν να 

επανακάμψουν στην Ελλάδα ή/και στη Μυτιλήνη, με το δεύτερο (και μεγαλύτερο) κύμα προσφύγων του 1922-1923, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από 

τους/τις πρόσφυγες που παρέμειναν στη Μυτιλήνη μετά το 1922-23, ένας σημαντικός αριθμός εγκαταστάθηκε στον προσφυγικό «Συνοικισμό Σαλβαρλή» (που 

έλαβε το όνομά του από τον αρχιτέκτονα που επιμελήθηκε το σχετικό σχέδιο). Θεμελιώθηκε στις 20.03.1929, κάτω από στο λόφο της Αγίας Κυριακής. Σήμερα 

είναι γνωστός απλώς ως «Συνοικισμός». Σ’ αυτό το χώρο και στην ευρύτερη περιφέρεια της «Επάνω Σκάλας», όπου εγκαταστάθηκαν επίσης αρκετές 

οικογένειες, οι πρόσφυγες (ανα)συγκρότησαν και (ανα)δόμησαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα (ως πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά) τις μνήμες που 

συνδέονται με βιωματικές τους εμπειρίες ως προς τη διαμόρφωση μιας εικόνας του «παρελθόντος», σε συνάρτηση με την εμπλοκή τους στην οικιστική, 

κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική φυσιογνωμία των συγκεκριμένων χώρων εγκατάστασης, αλλά και σε αλληλόδραση και με την ευρύτερη κοινωνική, 

οικονομική και πολιτισμική διαμόρφωση της πόλης της Μυτιλήνης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύριος στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση της έννοιας της 

«προσφυγικής» ταυτότητας και των εκφάνσεών της μέσω της πρακτικής των «δρώντων υποκειμένων», σε μια διαχρονική προοπτική, που χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένες «φάσεις»: τη «διάκριση» της πρώτης και δεύτερης γενιάς προσφύγων από τους «Μυτιληνιούς» μέχρι το 1940, την  ενσωμάτωση στην τοπική 

κοινωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον επακόλουθο Εμφύλιο Πόλεμο, που «λείαναν» τις προγενέστερες και ανάδειξαν νέες αντιθέσεις και 

διακρίσεις, αλλά και την υπολανθάνουσα διάκριση που αναδύεται περιοδικά ακόμη και σήμερα, με την επίκληση μιας ιδεατής «μικρασιατικής» καταγωγής 

ή/και ταυτότητας.

Iliades Yiannis

Papageorgiou Dimitrios, Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Bubaris Nikolaos,Assistant Professor,Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean (member) Chtouris Sotiris, Professor, Department 

of Sociology, University of the Aegean(member)

Asian Minor refugees in Mytilene. 

Social, economic and cultural 

networks and practices

The topic of the PhD thesis regards (men and women) from Asia Minor who arrived in the city of Mytilene as refugees in 

two “waves”: in 1914-15 and mostly in 1922-23. Quite a few of the refugees having arrived in 1914-15 returned home 

after the end of the 1st World War (1918) but had to come back to Greece and/or Mytilene with the second (and 

largest) “wave” of refugees arriving in 1922-23, after the Asia Minor Catastrophe. Of the (men and women) refugees 

who remained in Mytilene after 1922-23, a significant number moved in the “Refugee Settlement Salvarli” (named after 

the architect who drafted the plan). The settlement was founded on 20th March 1929 at the foot of the Agia Kyriaki hill. 

Today it is simply known as “the Settlement”. In this area and the wider district of “Epano Skala”, where many families 

settled, refugees have during the 20th century (as first, second, third and fourth generation), (re)constructed and 

(re)built memories connected with their lived experiences regarding the formation of an image of the “past”, and 

depending on their involvement in the residential, social, economic and cultural physiognomy of the specific settlement 

areas, but also in interaction with the wider social, economic and cultural formation of the city of Mytilene. In this 

context, the main aim of the PhD is to explore the concept of the “refugee” identity and its aspects/expressions through 

the practices of “agents”, in a diachronic perspective characterized by specific “stages” (i.e. the “distinction” between 

first and second generation refugees from “Mytilinians” until 1940, the integration in the local society after the 2nd 

World War and the ensuing Civil War, which “smoothed” previous contrasts and differentiations/divisions and have 

brought forth new ones), and also the latent distinction emerging periodically even to this day through the invocation of 

an ideal “Asian Minor” origin and/or identity. 
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Παυλογεωργάτος Γεράσιμος, 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

(μέλος)Βερνίκος Νικόλαος, Ομότιμος 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος)

Διατήρηση ξερολιθικών 

κατασκευών. Μια συγκριτική 

έρευνα ανάμεσα στη 

Νοτιοανατολική Σκωτία και Λέσβο

Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής, είναι η ανάδειξη των ξερολιθικών κατασκευών της Λέσβου, εγκαταλειμμένων και μη, η ανάδειξη της 

ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας τους, η έμφαση του ακουστικού παράγοντα και της συνεισφοράς στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, η 

σύγκριση τους με τις ξερολιθικές κατασκευές της Σκωτίας και η χρήση της συγκεκριμένης γνώσης ως εκπαιδευτικό εργαλείο με τη δημιουργία εκπαιδευτικής 

πρότασης για τα Επαγγελματικά Λύκεια. Μέχρι στιγμής, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας, έχουν μελετηθεί τα σχολικά 

βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την ανάδειξη της εμφάνισης των ξερολιθικών κατασκευών και έχει διεξαχθεί 

κοινωνιολογική έρευνα σε μαθητές επαγγελματικού Λυκείου, με σκοπό την ανάδειξη της γνώσης που αποκτήθηκε μετά από εκπαιδευτικό σεμινάριο χτισίματος 

ξερολιθιάς, που οργανώθηκε τον Απρίλιο του 2018. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διατριβή, άμεσα θα υλοποιηθεί η ανάδειξη της οικολογικής αξίας των 

ξερολιθικών κατασκευών με χρήση μεθοδολογιών ακουστικής οικολογίας και η ανάδειξη και σύγκριση υπάρχουσας γνώσης με τις ξερολιθικές κατασκευές της 

Σκωτίας με συνέντευξη του προέδρου του συνεταιρισμού ξερολοθικών κατασκευών. 

Minioti Maria

Pavlogeorgatos Gerasimos, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Papageorgiou Dimitrios, Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member)

Vernikos Nikolaos, Emeritus Professor, Department of the 

Environment, University of the Aegean(member)

Preservation of Xerolithic 

constructions. A comparative 

research between Southeast Scotland 

and Lesvos 

The aim of this thesis is, to illustrate the value of the Xerolithic structures of Lesvos, abandoned or in use, to highlight 

their historical, cultural and environmental aspects, to assess and bring forth the acoustic component and assess the 

biodiversity values, to compare them with the Xerolithic constructions of Scotland and the use of that knowledge as an 

educational tool, with the development of a proposal regarding training sessions in vocational schools. So far, the study 

of the existing international literature has been covered, the textbooks of primary and secondary education, pointing 

out the presence of Xerolithic structures have been studied and a sociological research on vocational (ΕΠΑΛ) lyceum 

students, through a field study drystone building training seminar (April 2018) have been conducted. In order to 

complete the thesis the promotion of the ecological value of Xerolithic structures using acoustic ecology methodologies 

will be conducted and the promotion and comparison of existing knowledge with Scotland's dry-stone constructions 

through an interview with the President of Dry Stone Walling Association of Great Britain will take place.   

6 132201004 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σκοπετέας Ιωάννης, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου(μέλος)  Στάθη Ειρήνη, Καθηγήτρια, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος)

Το Ντοκιμαντέρ Παρατήρησης. 

Θεωρητική και Μορφολογική 

Προσέγγιση

Σε βάθος ανάλυση αυτού του ειδους ντοκιμαντέρ και των 100 χρόνων εξέλιξης.  KRAVARITIS GEORGIOS

Skopetheas Ioannis, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Bantimaroudis Philemon, Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member) Stathi Irini, Professor,Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member)

Observational Documentary, form 

and theory.
An in-depth analysis of this form of documentary and its 100-year evolution

7 132201103 ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μπούνια Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος) Κλεονίκη(Νίκη) 

Νικονάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(μέλος)

Η παιδική επισκεψιμότητα στα 

μουσεία 

καθορίζει/επηρεάζει/διασφαλίζει 

την ενήλικη επισκεψιμότητα

Η παρούσα διατριβή επιδιώκει να αναδείξει πώς οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, μαθητές και επαγγελματίες μουσείων νοηματοδοτούν  τη διαδικασία της   

μουσειακής  εμπειρίας κατά την ηλικία του δημοτικού στο πλαίσιο οργανωμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης. Η νοηματοδότηση εξετάζεται σε σχέση με τους 

τρεις βασικούς  στόχους  της πολιτισμικής επικοινωνίας που υιοθετούν τα μουσειακά περιβάλλοντα σήμερα ακολουθώντας τακτικές marketing. Προς το παρόν 

δεν υπάρχει καμιά θεωρία για  το πώς προσλαμβάνεται η μουσειακή εμπειρία στην ηλικία των μαθητών του δημοτικού σχολείου στο πλαίσιο μιας  

οργανωμένης σχολικής επίσκεψης και πώς αυτή η διαδικασία βιώνεται στο παρόν (ευαισθητοποίηση και συμμετοχή) και  επιδρά στη σχέση τους με το μουσείο 

μελλοντικά και δια βίου(συνειδητοποίηση).

Drakaki Maria

Bantimaroudis Philemon, Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Bounia Alexandra, Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, University of the Aegean 

(member) Nikonanou Kleoniki, Assosiacte Professor, 

School of Early Childhood Education, University of 

Thessaly(member)

The of children to museums 

determines / affects / assures adult 

traffic

This study seeks to highlight how the teachers, students and museum professionals involved in the project are 

familiarizing themselves with the process of museum experience at the age of primary school in an organized 

educational visit. Understanding is considered in relation to the three main cultural communication goals adopted by 

museum environments today, following regular marketing. At present, there is no theory of how museum experience is 

gained in the age of elementary school pupils in an organized school visit and how this process is experienced in the 

present (awareness and participation) and influences their relationship with the museum in the future and lifelong 

(awareness).
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Καβακλή Ευαγγελία,Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καλλονιάτης Χρήστος, Αναπληρωτής  

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος) Χαράλαμπος Μουρατίδης, Professor, 

School of Computing, Engineering and 

Mathematics, University of Brighton(μέλος)

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε 

περιβάλλοντα Νεφοϋπολογιστικής 

(Cloud Computing)"

Το αντικείμενο της προτεινόμενης  διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη των τεχνολογιών που συνέβαλαν στην εξέλιξη της Νεφοϋπολογιστικής, καθώς και η 

ανάγκη προστασίας της ασφάλειας  και της ιδιωτικότητας  των δεδομένων που εμπιστεύονται οι χρήστες στο περιβάλλον του Νέφους. Συγκεκριμένα, θα 

παρουσιαστούν τα υπάρχοντα προβλήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας  καθώς και οι μέθοδοι ασφάλειας που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από τους 

διάφορους παρόχους και κατά πόσο έχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η έρευνα αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη  δημιουργία ενός μεθοδολογικού 

πλαισίου το οποίο θα εστιάζει στη σχεδίαση συστημάτων που λειτουργούν σε περιβάλλον Νέφους, διασφαλίζοντας τις απαιτήσεις ασφάλειας και 

ιδιωτικότητας των χρηστών τους. Τέλος, προτείνεται η δημιουργία ενός πιλοτικού συστήματος (μέσω της μεταφοράς σε περιβάλλον Νέφους, μιας ήδη 

υπάρχουσας εφαρμογής που θα επιλεγεί), με στόχο την αξιολόγηση του προτεινόμενου πλαισίου. 

Marouskou Eirini

Evangelia Kavakli, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Christos Kalloniatis, Associate Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean (member), Charalampos Mouratidis, Professor, 

School of Computing, Engineering and Mathematics, 

University of Brighton(member)

Security and privacy in cloud 

computing environments

This work aims to study cloud computing technologies, in light of the security and privacy requirements of the users 

that trust their data in the cloud. More specifically, the research will focus on the security and privacy issues relevant to 

the cloud environment as well as on the security techniques that are used by cloud providers and whether these satisfy 

the user requirements.  The results of this research will be used to define a methodological framework for the design of 

cloud-based systems that will assure the security and privacy requirements of their users. The proposed framework will 

be demonstrated and validated through the development of a  pilot cloud-based application. 
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Καβακλή Ευαγγελία,Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Λουκόπουλος Περικλής, Ομότιμος Καθηγητής, 

Business School, Πανεπιστήμιο Loughborough 

(μέλος) Καλλονιάτης Χρήστος, Αναπληρωτής  

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος) 

Εκπόνηση Μοντέλο Παροχής 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης για Φορείς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με Χρήση 

Τεχνολογιών Υπολογιστικού 

Νέφους

Στόχος της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι η έρευνα και η μελέτη πάνω στο πώς μπορούν πολλά διαφορετικά συστήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, να μετεξελιχθούν σε ένα ενιαίο σύστημα που θα χρησιμοποιεί υπολογιστικό νέφος, καθώς και η εκπόνηση και αποτίμηση ενός μοντέλου 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα χρηστών και να εξυπηρετεί τις διαφορετικές ανάγκες καθενός (πολίτης, 

κυβερνητική οντότητα), βασισμένη στο υπολογιστικό νέφος.

Goggolidis Evangelos

Evangelia Kavakli, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Pericles Loucopoulos, Professor Emeritus, Business 

School, Loughborough University (member), Christos 

Kalloniatis, Associate Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, University of the 

Aegean(member) 

Development of a model for the 

provision of e-government services  

to public authorities, using cloud 

computing technologies 

This reserach  is concerned with the process of migrating eGovernment services to the Cloud with a view to establishing 

a high degree of sustainability and of value to consumers of these services. To this end, it will study the challenges to 

stakeholders involved in this process and advocate a capability-oriented model for successfully

addressing these challenges.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 



A/A Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ Μέλη Τριμελούς Θέμα ΔΔ Σύντομη περίληψη Phd/surname Phd/Name Supervisor Members Title Short abstract
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Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ζυγλιδόπουλος Στέλιος, University Lecturer in 

Strategy,Director of Studies in Manage-ment 

and Fellow of Homerton College, Judge 

Business School, Univ. of Cambridge(μέλος) 

Συμεού Παύλος, Λέκτορας, Τμ. Διοίκησης 

Ξενοδοχείων & Τουρισμού, Τεχνολο-γικό Παν. 

Κύπρου(μέλος)

Διαχρονική Διαμεσολάβηση στην 

Θεματολογία του Πολιτισμού: Η 

περίπτωση του 'Smithsonian 

Institution'

Η συγκεκριμένη έρευνα, μελετάει την περίπτωηση του Smithsonian Institution καθώς εξετάζει μια κλασσική υπόθεση της θεωρίας της θεματολογίας σε μια 

περίοδο 30 ετών σε σχέση με την κάληψη που δέχεται ο οργανισμός από τα Μέσα ερευνώντας παράλληλα τη διαχρονική μηνιαία επισκεψιμότητά του. 

Εξετάζεται επίσης μια ευρύτερη θεωρητική ανησυχία που συχνά εκφράζεται από επιστήμονες όσον αφορά τη λειτουργία της ρύθμισης της ατζέντας (agenda 

setting) σε δύο διαφορετικές εποχές, την αναλογική και την ψηφιακή εποχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Zakakis Nikolaos

Bantimaroudis Philemon, Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Zyglidopoulos Stelios, University Lecturer in 

Strategy,Director of Studies in Manage-ment and Fellow of 

Homerton College, Judge Business School, Univ. of 

Cambridge(member) Simeou Pavlos, Lecturer (member)

Longitudinal Evidence of Cultural 

Agenda Setting: The Case of the 

Smithsonian Institution

The current study draws evidence from the Smithsonian Institution while examining a classic agenda setting hypothesis 

during a period of 30 years in relation to media attention of the Smithsonian and a behavioral index of public salience, --

namely its long-term, monthly visitation. Second, it explores a larger theoretical concern often expressed by scientists in 

terms of the agenda setting function over two different eras, the analog and the digital media periods.
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Αναγνωστόπουλος Χρήστος-

Νικόλαος,Αναπληρώτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βέργαδος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, 

Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά 

(μέλος) Δρ. Μιχάλας Άγγελος, Καθηγητής, 

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας(μέλος)

Εξατομίκευση και Προσαρμογή 

Πολυμεσικού Υλικού στο Σύγχρονο 

Περιβάλλον Χρήσης

Το μοντέλο που προτείνεται στην παρούσα Διατριβή αφορά στην εξατομίκευση και προσαρμοστικότητας πολυμεσικού υλικού. Το σύστημα θα παρέχει στο 

χρήστη πολυμεσικό υλικό που ταιριάζει με τις προτιμήσεις του, καθώς επίσης και με τις δυνατότητες της συσκευής που αυτός χρησιμοποιεί τη δεδομένη 

χρονική στιγμή. Θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής βιβλιογραφική επισκόπηση της μέχρι στιγμής σχετικής έρευνας. Επιπλέον, θα μελετηθούν σε βάθος οι 

διαθέσιμες μορφές, τύποι και κωδικοποιήσεις πολυμεσικού υλικού, καθώς επίσης και του πως μπορεί ο κάθε ένας από αυτούς να συμβάλει στην εξατομίκευση 

και προσαρμογή του εν λόγω υλικού.

SKONDRAS EMMANOUIL

Anagnostopoulos Christos-

Nikolaos,Associate Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Vergados Dimitrios, Associate Professor, Departments of 

Informatics, University of Piraeus(member)Michalas 

Aggelos, Professor, Department of Computer Science and 

Information Technology, Technological Educational 

Institute of West Macedonia(member)

Multimedia Adaptation and 

Persolization in User Space

Τhis dissertation proposes a model related to the personalization and adaptability of multimedia content. The model will 

provide the user with multimedia material that suits his / her preferences as well as the capabilities of the device he / 

she is using at the given time. A detailed bibliographic review of the research so far will be carried out. In addition, the 

available formats, types and encodings of multimedia material will be studied in depth, as well as how each of them can 

contribute to the personalization and adaptation of multimedia content.

12 132201310 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Γαβαλάς Δαμιανός, Αναπληρωτής 

Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών 

Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαρία Οικονόμου, Senior Lecturer, School of 

Humanities, University of Glasgow, UK (μέλος)  

Ν. Αβούρης, Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 

Παν/μίου Πατρών (μέλος)

Μελέτη και εκτίμηση ποιότητας 

εμπειρίας παικτών στα διάχυτα 

παιχνίδια (Investigating and 

assessing the quality of experience 

of players in pervasive games)

Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η αντιστοίχιση πολλών υπολογιστικών συστημάτων προς ένα χρήστη. Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως βασικό 

ερευνητικό στόχο την μελέτη των προδιαγραφών που καθιστούν μία εφαρμογή διάχυτου υπολογιστή μεταφέρσιμη με έμφαση στα συνεργατικά διάχυτα 

παιχνίδια. Σε αυτό το πλαίσιο θα διερευνηθούν οι τεχνολογικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη μιας πρότυπης εφαρμογής η οποία εν συνεχεία θα σχεδιαστεί, 

υλοποιηθεί, αξιολογηθεί από τελικούς χρήστες.

Chatzidimitris Thomas

Gavalas Damianos, Associate 

Professor, Department of Product and 

Systems Design Engineering, 

University of the Aegean

Maria Economou,  Senior Lecturer, School of Humanities, 

University of Glasgow, UK (member) , Ν. Avouris, 

Professor, Department of Electrical and Computer 

Engineering, University of Patras(member)

Investigating and assessing the 

quality of experience of players in 

pervasive games

The idea of integrating computers into the physical world is part of the pervasive computing. More specifically, the term 

pervasive computing expresses the ubiquitous computer that provides its services to users who are unaware of its 

existence. A basic feature is the pairing of multiple computing systems to a user. The aim of this thesis is to  study the 

specifications that make a pervasive computing application transferable with emphasis on pervasive computing games. 

In this context, the technological requirements for the development of a prototype will be explored, which will be 

designed, implemented and evaluated by end-users. 
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Αναγνωστόπουλος Χρήστος-

Νικόλαος,Αναπληρώτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τσεκούρας Γεώργιος, Αναπληρωτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος)   Λούμος Βασίλειος,  Καθηγητής, Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

(μέλος)

Αναγνώριση Aντικειμένων σε 

Eικόνες και Aκολουθίες Eικόνων με 

Xρήση Bελτιωμένων Mεθόδων 

Eντοπισμού και Oμαδοποίησης 

Αναλλοίωτων Χαρακτηριστικών σε 

Αφινικό Μετασχηματισμό

Ο στόχος της προτεινόμενης Διατριβής, είναι η έρευνα και ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αυτόματης αναγνώρισης ή και σύγκρισης ενός (ή περισσοτέρων) 

αντικειμένων από ψηφιακές εικόνες, με αντικείμενα αναφοράς (πρότυπα) τα οποία έχουν πιθανώς διαφορετική θέση, προσανατολισμό, κλίμακα, γωνία 

λήψης, συνθήκες φωτισμού ή και μερική απόκρυψη από άλλα αντικείμενα. Στοχεύει στην μελέτη και πρόταση νέων τρόπων ανάδειξης εξεχόντων 

χαρακτηριστικών σε περιπτώσεις αφινικών μετασχηματισμών εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη βιβλιογραφία για την αναγνώριση αντικειμένων βάσει 

αμετάβλητων χαρακτηριστικών σημείων.

ZOGKOU MARIA

Anagnostopoulos Christos-

Nikolaos,Associate Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Tsekouras George, Associate Professor,Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member) Loumos Vassileios, Professor 

Emeritus,School of Electrical and Computer Engineering, 

National Technical University of Athens

Image/video object recognition using 

novel detection and clustering 

methods using invariant features in 

affine transformation

The aim of the proposed dissertation is to develop a methodology for automatically identifying or comparing one (or 

more) objects of digital images with reference objects (templates) that are likely to have a different position, 

orientation, scale, angle of reception, lighting conditions or even partially hidden from other objects. It aims at studying 

and proposing new ways to highlight outstanding features in cases of affine transformations further enriching the 

bibliography for recognizing objects based on invariant feature points.
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Τσεκούρας Γεώργιος, Αναπληρώτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Καλλονιάτης Χρήστος, Αναπληρωτής  

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος)Τσολακίδης Κωνσταντίνος,Καθηγητής, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου( μέλος)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΌΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΝΕΦΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Ο προγραμματισμός Η/Υ διδάσκεται σε όλα τα τμήματα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με προσανατολισμό την πληροφορική. Οι μέθοδοι διδασκαλίας κατά κύριο λόγο είναι 

«παραδοσιακές» και επικεντρώνονται στη διδασκαλία της γλώσσας και όχι του προγραμματισμού, χωρίς πρωτοποριακά σενάρια διδασκαλίας, τα οποία να 

κρατούν το ενδιαφέρον των φοιτητών. Η χρήση ασύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης βασισμένων σε συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS) με πολυμεσικές 

εφαρμογές, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκπαιδεύονται κατόπιν ζήτησης (Learning on demand). Η διάθεση πολυμεσικού υλικού, καθώς και οι 

πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, απαιτούν συστήματα με μεγάλη χωρητικότητα και ιδιαίτερα υψηλή επεξεργαστική ισχύ, άρα υψηλού κόστους. Η 

πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα είναι συνήθως περιορισμένη εντός των δικτύων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και διαφορετική ανάλογα με την πλατφόρμα 

που χρησιμοποιούν. Η χρήση του υπολογιστικού νέφους λύνει τα παραπάνω προβλήματα. Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η δημιουργία ενός 

ασύγχρονου μοντέλου εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του προγραμματισμού Η/Υ με χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και τεχνολογιών 

νεφοϋπολογιστικής.

CHATZIGIANNAKIS NIKOLAOS

Tsekouras Georgios, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Kalloniatis Christos,Associate Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean (member) Tsolakidis Constantinos, Professor, 

Department of Primary Education,  University of the 

Aegean (member)

The creation of an asynchronous 

training model for the teaching of 

computer programming using e-

learning systems and cloud 

computing technologies

Computer programming is taught in all departments of HEIs and HTEIs in computer science. Teaching methods are 

predominantly "traditional" and focus on language teaching rather than programming, without pioneering teaching 

scenarios, which keep students interested. The use of asynchronous teaching methods based on Learning Management 

Systems (LMS) with multimedia applications, enables students to learn on demand. The availability of multimedia, as 

well as e-learning platforms, require systems with high capacity and high processing power, hence high cost. Access to 

these systems is usually limited within the networks of educational institutions and different depending on the platform 

they use. The use of cloud computing solves the above problems. The aim of this dissertation is to create an 

asynchronous training model for the teaching of computer programming using e-learning systems and cloud computing 

technologies. 
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Χουρμουζιάδη Αναστασία, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κουρτέση-Φιλιππάκη Γεωργία, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ (μέλος) Καταπότη 

Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Στην διδακτορική μου διατριβή, ξεκινώντας από τη σκοπιά του αρχαιολόγου, συζητούνται οι προσεγγίσεις που αφορούν στο μουσείο στο σύγχρονο και μετά-

μοντέρνο περιβάλλον, όπως, αυτό το τελευταίο, έχει διαμορφωθεί από την ανάλυση των εννοιών μοντέρνο και μετά-μοντέρνο. Επίσης, αναλύεται η συμβολή 

της μελέτης της προϊστορικής τεχνολογίας, και ειδικότερα της τεχνολογίας πελεκημένου λίθου, στη διαμόρφωση της αντίληψης μας για τους ανθρώπους. Μέσα 

από την παραπάνω διερεύνηση επιχειρείται η αναζήτηση των μέσων που θα επιτρέψουν, αν κριθεί δυνατό, την έκθεση νοητικών, κοινωνικών, ιδεολογικών 

και πολιτικών αλληλεπιδράσεων και «πλεγμάτων» στην προϊστορία. Τα ερωτήματα της εργασίας εστιάζουν κυρίως στις ιδιότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, 

όπως αυτή εκφράζεται στα βίντεο-παιχνίδια και στις εικονικές αναπαραστάσεις, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της τελευταίας στη δημιουργία μιας 

«διαδραστικής» και «συμμετοχικής» έκθεσης της προϊστορικής τεχνολογίας. Η παραπάνω διαδικασία λαμβάνει χώρα σε ένα αρχαιολογικό περιβάλλον που 

«βασανίζεται» από την «τυραννία της αναπαράστασης», για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του J. Swogger, και την αναζήτηση μεθόδων που θα απεμπολήσουν 

την αποσπασματικότητα από τις αρχαιολογικές προσεγγίσεις και αφηγήσεις.

DOULKERIDOU SOFIA

Chourmouziadi Anastasia, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Kourtessi-Philipaki Georgia, Assistant Professor, School of 

History and Archaeology, NUA (member) Katapoti 

Despoina, Assistant Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, University of the Aegean 

(member)

The presentation of  prehistoric 

technology to the audience. 

Theoretical approaches to 

methodology and practice.

Beginning from the view point of an archaeologist, and discussing the approaches about museums in the modern and 

post-modern environment, alongside with the latter notions concerning our era, and the contribution of the studies of 

prehistoric technology, and especially technology of the chipped stone assemblages, to the formation of our knowledge 

about humans, I attempt to access the means that allow us, if so, to exhibit processes of mental, social, ideological, and 

political interactions and entanglements in prehistory. I focus particularly on the attributes of digital technology, as 

expressed in videogames and virtual representations, searching for its potentialities and constraints to an interactive 

and participation-oriented exhibition of prehistoric technology. The above endeavor is taking place in an archaeological 

context concerning archaeologists’ “tyranny of representation”, using the words of J. Swogger, and their requirements 

for turning “abstractivity” away of their narratives. 
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Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κοκκώνης Γεώργιος, Μόνιμος Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής 

Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου(μέλος) 

Καλλιμοπούλου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μέλος)

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ 

ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ 

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ. ΥΦΟΛΟΓΙΑ, 

ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ

Η παρούσα διατριβή διερευνά την οντολογία των τροπικών μοντέλων της μουσικής στις πρώιμες ηχογραφήσεις του ελληνόφωνου αστικού λαϊκού τραγουδιού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που απορρέουν από τον προφορικό τους χαρακτήρα, καθώς και από τη διαπολιτισμική τους φύση. 

Οι «δρόμοι» που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο αυτής της τροπικότητας είναι ένα πεδίο εξαιρετικού μουσικολογικού ενδιαφέροντος, που ωστόσο αντιστέκεται 

στη συστηματική προσέγγιση. Ποιος είναι ο βαθμός συνέπειας στην χρήση της σχετικής ονοματολογίας και πώς αυτή μπορεί να αξιολογηθεί ως εργαλείο για 

την σύνθεση, τον αυτοσχεδιασμό και την εν γένει αισθητική του εν λόγω ρεπερτορίου; Η παρούσα έρευνα προτείνει τη συγκριτική ανάλυση των σωζόμενων 

ιστορικών ηχογραφήσεων, εκκινώντας από την a priori κατηγοριοποίηση ανά μουσικό δρόμο, η οποία προκύπτει από τις σχετικές ενδείξεις που συνοδεύουν 

την αναγραφή του τίτλου στις ετικέτες των δίσκων 78 στροφών.

Οι αναγραφές αυτές προσφέρουν μια πολύτιμη ένδειξη από την πλευρά των ίδιων των κοινωνικών δρώντων. Η ένδειξη αυτή είναι μοναδική, δεδομένου του 

ότι δεν διαθέτουμε άλλες αναφορές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι σχετικές ονοματολογίες, αφού δεν μας έχει παραδοθεί καμιάς 

μορφής θεωρητικό πόνημα ή σχόλιο, ούτε καν μια κάποια ένδειξη για την γεωγραφική διασπορά της χρήσης τους.

Με αφετηρία την ως άνω κατηγοριοποίηση, επιχειρείται στη συνέχεια μια συστηματική μουσικολογική ανάλυση ενός ευρέως δείγματος ηχογραφημάτων, μέσα 

από την καταγραφή και το σχολιασμό της μορφής και του συντακτικού τους. Με τον τρόπο αυτό, η επισκόπηση των μουσικών τρόπων προσφέρει τη 

δυνατότητα θεώρησης ζητημάτων τα οποία αφορούν τη μουσική υφολογία και επιτέλεση. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο ρόλος του οργανολογίου, της 

σύνθεσης ορχήστρας και των συνθετών στη διαμόρφωση των ειδολογικών μουσικών χαρακτηριστικών, η συμβολή της βιομηχανίας της δισκογραφίας, η 

αλληλεπίδραση με μουσικές ετερότητες και ο ρόλος των μουσικών δικτύων, καθώς και η επίδραση ιστορικών και κοινωνικών φαινομένων.

Το εγχείρημα της σκιαγράφησης μουσικών έξεων και κατ’ επέκταση συλλογικών γνωστικών δομών, λόγω της συνθήκης της προφορικότητας των μελετώμενων 

πολιτισμικών πρακτικών, δεν είναι εφικτό χωρίς μια διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία διασφαλίζεται εδώ με την αξιοποίηση μεθοδολογικών και 

εννοιολογικών προσεγγίσεων των κοινωνικών επιστημών, και πιο συγκεκριμένα της θεωρίας δρώντος-δικτύου (Actor Network Theory).  Μέσα από το πρίσμα 

αυτό, η  μουσικολογία του αστικού λαϊκού τραγουδιού ολοκληρώνεται με μια απόπειρα επαναδιαπραγμάτευσης ζητημάτων τα οποία αφορούν κοινωνικές και 

πολιτισμικές πρακτικές.

Kounas Spilios

Papageorgiou Dimitrios, Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

George Kokkonis, Assistant Professor,Department of 

Traditional Music, TEI of Epirus (member) Kallimopoulou 

Eleni, Assistant Professor,Department of Music Science 

and Art, University of Macedonia(member)

The Urban Popular Song of Greek 

Regions during the Period of 

Early/Undeveloped Recording. Style, 

Modality, Performance

The present thesis explores the ontology of modal music creation, and especially the models used, in early recordings of 

the Greek-speaking urban popular song, taking into account the singularities that stem from the characteristics of oral 

musical traditions.

For the research purposes, a part of the repertoire of the recordings based on the a priori statement is chosen, from the 

aspect of the social actors themselves, of the modal model music development in the title of the musical work. 

Subsequent to the comparative analysis of the recordings, whether, and to what degree, a consistency in composition 

and performance exists is explored, based on a sequence of models of melodic development, with the ultimate aim to 

examine the modal system of the “laikoi dromoi” (popular modes).

The singularity of venturing to profile musical habits and collective cognitive structures, due to the condition of the 

orality of the proposed cultural practices, emphasizes the need for an interdisciplinary approach. The need is satisfied 

by the utilization of the methodological and conceptual approaches of social sciences and especially fundamental 

acceptance of the Actor Network Theory.

A thorough musicological analysis of the musical modes offers the likelihood for re-examination of issues which concern 

musical style and performance. Among these are included the role played by instrumentation, orchestral composition 

and composers in the shaping of musical genre characteristics, the contribution of the recording industry, the 

interaction among musical heterogeneities and the role of musical networks, the influence of historical and social 

phenomena.

The thesis in question generally aims to constitute a proposed method of musicological analysis of the urban popular 

song and at the same time attempts to renegotiate issues which concern social and cultural practices. 
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Χουρμουζιάδη Αναστασία, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΑΝΑΜΟΥΣΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΡΝΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Η παρούσα διατριβή διαπραγματεύεται τον ρόλο τεσσάρων ελληνικών μουσείων τέχνης ως προς την ανάδειξη - διαχείριση των συλλογών τους (Εθνική 

Πινακοθήκη Ελλάδος, Μουσείο Μπενάκη, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Θεσσαλονίκη και Μουσείο σύγχρονης τέχνης Γουλανδρή στην Άνδρο).

Πιο συγκεκριμένα τίθεται το ζήτημα της αναμουσειοποίησης των έργων της συλλογής ενός μουσείου τέχνης και πως αυτή η αναπλαισίωση τους (κυριολεκτικά 

και μεταφορικά) μπορεί να επηρεάσει το κοινό και να διαμορφώσει νέα σύγχρονα μηνύματα.

Σκοπός της μελέτης είναι να θίξει τους παραδοσιακούς τρόπους παρουσίασης των έργων τέχνης στα πιο γνωστά ελληνικά μουσεία τέχνης, που σαν 

αποτέλεσμα φαίνεται να έχουν βάλει στο περιθώριο τα ίδια τα έργα και τον κοινωνικό ρόλο τους. Η αναμουσειοποίηση επιτηδευμένη ή όχι, είναι μια μορφή 

καταγγελίας των γραμμικών και παραδοσιακών συμβάσεων. Είναι η αφορμή για να αναθεωρούμε κάθε φορά τα πλαίσια ερμηνείας και παρουσίας της τέχνης 

ώστε αυτή να ανακτά ένα διαφορετικό κοινωνικό χαρακτήρα μέσα στη σύγχρονη εποχή. Εργαλεία της σύγχρονης αναμουσειοποίησης αποτελούν οι 

τεχνολογικοί και ψηφιακοί πόροι δημιουργώντας μουσειακές και χρονικές ετεροτοπίες. Η ανάδειξη της εμπειρίας, των συναισθημάτων και ο διαμοιρασμός της 

εικόνας για τον προσδιορισμό της μοναδικότητας και της αισθητικής δείχνουν να υπερισχύουν έναντι της ιστορικότητας, της τεκμηρίωσης, της αυθεντίας, της 

χρονικότητας  κ.α. (αναγνωριστικά συνοδευτικά στοιχεία ενός έργου τέχνης). Μήπως όλα τα παραπάνω σηματοδοτούν τη νέα εποχή των μουσείων;

KARAGIORGA NIKI

Chourmouziadi Anastasia, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Sampanikou Evaggelia, Professor, Department of Cultural 
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Georgios, Assistant Professor, Dept. of Cultural 

Technology and Communication, University of the Aegean 

(member)

The issue of the Re-musealisation of 

artworks and the interpretive 

approaches of the Greek public. 

This thesis deals with the role of the four Greek museums on the promotion and management of their collections 

(National Gallery of Greece, Benaki Museum, State Museum of Contemporary Art in Thessaloniki and Goulandris 

Museum of Contemporary Art in Andros).

More specifically, the question of re-exhibitioning artworks included in a collection of an art museum is raised and this 

kind of  re-exhibition may affect the public and form new modern messages.

The aim of the study is to criticise the traditional forms in presentation of artworks in the most famous Greek art - 

museums, which as a result seems to have abandoned the artworks and reduced their social role. Re-musealisation 

enforcement or not, is a state of denunciation of conservative and traditional conventions.

 It is the occasion to be reviewed every time in the context of interpretation and the presence of art in order to acquire a 

different social character in modern times. The tools of this modern blending are the technological and digital sources of 

a museum creating time heterotopias. The representation of experience, emotions and image sharing for the 

determination of uniqueness and aesthetics seems to take precedence over the history, documentation, authority, 

temporality, etc. (identifying accompanying elements of an artwork). Do all of this signify the new era of museums?



A/A Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ Μέλη Τριμελούς Θέμα ΔΔ Σύντομη περίληψη Phd/surname Phd/Name Supervisor Members Title Short abstract
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Πειραιώς (μέλος) 

Ανάπτυξη Μεθοδολογίας 

Σχεδιασμού Πληροφοριακών 

Συστημάτων σε περιβάλλοντα 

νεφοϋπολογιστικής, με 

προσανατολισμό στην ασφάλεια 

και την προστασία της 

ιδιωτικότητας

Στις μέρες μας, η τεχνολογία της Νεφοϋπολογιστικής παρουσιάζει παγκοσμίως μια ραγδαία ανάπτυξη και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ όλο και περισσότερο 

φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί υιοθετούν τεχνολογίες νέφους για την παροχή υπηρεσιών, την ανάπτυξη εφαρμογών ή απλά ως μέσο 

αποθήκευσης δεδομένων. Παρά το γεγονός ότι η Νεοφοϋπολογιστική αποτελεί μια ιδιαίτερα δελεαστική λύση με ευρύ πεδίο εφαρμογής, πολλοί είναι οι 

ερευνητές εκείνοι που εγείρουν σημαντικά ζητήματα αναφορικά με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των πληροφοριών στις υποδομές νέφους. Πρόθεση της 

παρούσας πρότασης, στο πεδίο της τεχνολογίας λογισμικού (Software Engineering), είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας, η οποία πρόκειται να προσδιορίζει και να 

ενσωματώνει τις απαιτήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας ενός συστήματος σε περιβάλλον νέφους, από το πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού έως τη φύση της 

υλοποίησής του.

PATTAKOU ARGYRI

Kalloniatis Christos, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Gritzalis Stefanos, Professor, Department of Information 
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Development of a Methodology for 

the Design of Information Systems in 

Cloud Computing,  focusing on 

security and privacy protection

Nowadays, Cloud Computing has worldwide rapid growth, as more natural persons and private or public organisations 

adopt cloud technologies to provide services, deploy applications or as data storage. Even though, Cloud Computing is a 

particularly tempting solution with broad scope, many researchers voice concerns regarding information security and 

privacy in cloud computing infrastructures. The scope of this proposal in the field of Software Engineering, is to develop 

a methodology, which will identify and integrate the security and privacy requirements of a system in Cloud Computing 

environment, from the early design stages to its implementation.
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Σκοπετέας Ιωάννης, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σαμπανίκου Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος) Γεώργιος 

Κατσάγγελος, Καθηγητής, Σχολή Καλών 

Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (μέλος)

Η εξέλιξη της φωτογραφικής 

εικόνας στην εποχή των 

κοινωνικών δικτύων

Σκοπός της παρούσας εργασίας  είναι η ιστορική και θεωρητική επισκόπηση της  εξέλιξης της φωτογραφικής εικόνας στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, η 

κριτική ανάλυση του ρόλου και της θέσης της, η αξιολόγηση των επεμβάσεων στο περιεχόμενο της και  η ανάλυση των  επιρροών της στα κοινωνικά δίκτυα. 

Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της εξελικτικής πορείας του φωτογραφικού πορτραίτου, στα instagram, pinterest και flickr, καθώς και η ανάλυση του 

τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η μορφή και το περιεχόμενο της φωτογραφίας στα κοινωνικά δίκτυα.

SOFRONIADI IRINI

Skopetheas Ioannis, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Sampanikou Evaggelia, Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, University of the Aegean 

(member) Katsaggelos Georgios, Professor, School of Fine 

Arts, Aristotle Uninversity (member)

The evolution of the photographic 

image in the age of social networks.

The purpose of this thesis is to provide a historical and theoretical overview of the evolution of the photographic image 

in the age of social networks, the critical analysis of its role and its position, the evaluation of the interventions in its 

content and the analysis of its influences on the social networks. The case studies refer to the evolution of the 

photographic portrait in Instagram, Pinterest and Flickr. 
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Καρυδάκης Γεώργιος, Επίκουρος 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Μπουμπάρης Νικόλαος, Μόνιμος Επίκουρος, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος) , 

Κών/νος Χωριανόπουλος, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο (μέλος)

Επίγνωση Πλαισίου και 

Αλληλεπίδραση στο Διαδίκτυο 

Πραγμάτων

Το Διαδίκτυο Πραγμάτων είναι μια τεχνολογία που ενοποιεί όλα τα έξυπνα αντικείμενα που                        

περιβάλλουν τον άνθρωπο σε ένα δίκτυο αντίστοιχο με το Διαδίκτυο (Internet) όπου τα                        

πάντα μπορούν να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Η Επίγνωση Πλαισίου                      

αναφέρεται στην ικανότητα του συστήματος να μπορεί να αναγνωρίζει τις συνιστώσες που                      

αποτελούν το περιβάλλον λειτουργίας του αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιείται αυτή τη                        

γνώση για να προσαρμοστεί καλύτερα σε κάθε περίπτωση χρήσης. Η επίγνωση πλαισίου                      

αναμένεται να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα που τίθενται κατά την εξάπλωση του                    

Διαδικτύου Πραγμάτων καθώς έχει χρησιμοποιηθεί ήδη σε συστήματα Διάχυτης                

Υπολογιστικής με ικανοποιητική επιτυχία. Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι να                  

ερευνηθεί η εφαρμογή της Επίγνωσης Πλαισίου στο Διαδίκτυο Πραγμάτων. Συγκεκριμένα θα                    

διερευνηθεί ο τρόπος ενσωμάτωσής της σε εφαρμογές και συσκευές που αποτελούν μέρος                      

του Διαδικτύου Πραγμάτων αλλά και ο τρόπος που επηρεάζει τη λειτουργία τους, με                        

ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.

Michalakis Konstantinos                     Caridakis George

Bubaris Nikolaos,Assistant Professor,Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean (member) Chorianopoulos Konstantinos, Assistant 

Professor,  Department of Informatics, Ionian 

University(member)

Context Awareness and Interaction in 

the Internet of Things

The Internet of Things (IoT) is a technology that connects all the smart objects that surround                              

us expanding the Internet with “things” that can connect anywhere, anytime and with any                          

way. Context Awareness (CA) refers to the ability of the system to recognize the parameters                            

of the situation and adapt its functionality according to the perceived context of user and                            

environment. CA is expected to address many challenges raised by the spread of the IoT                            

since it has already been integrated successfully in the Ubiquitous Computing paradigm. The                        

objective of this work is to investigate the application of CA in the IoT. In particular, the                                

research will focus on the integration of CA characteristics in applications and devices of the                            

IoT and its effect on human-computer interaction.                         
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Σκοπετέας Ιωάννης, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου(μέλος) Κωνσταντόπουλος Νικόλαος, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοικησης 

Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου(μέλος)

Ψηφιακό Μάρκετινγκ & 

Επικοινωνία και Οργανισμοί 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η 

περίπτωση του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στο Σύγχρονο 

Ανταγωνιστικό Περιβάλλον

Tο Internet άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι σπουδαστές μαθαίνουν και επιλέγουν ένα εκπαιδευτικό οργανισμό. Κάθε εκπαιδευτικός 

οργανισμός έχει ανάγκη να υιοθετήσει την κατάλληλη ψηφιακή στρατηγική ώστε στη συνέχεια να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα εργαλεία του ψηφιακού 

μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Το ερώτημα είναι ποιο είδος ψηφιακής στρατηγικής ταιριάζει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το διδακτορικό έχει ως στόχο να 

ερευνήσει τις στρατηγικές και εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ που εφαρμόζονται στον εκπαιδευτικό κλάδο και πως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε 

ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και να προσαρμοστούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκειμένου να εναρμονίσει τις μάρκετινγκ ενέργειές του με τη συμπεριφορά 

των σημερινών σπουδαστών ώστε να μετατρέψει τους άγνωστους χρήστες του διαδικτύου σε σπουδαστές.

MAKRYDAKIS NEKTARIOS

Skopetheas Ioannis, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Bantimaroudis Philemon, Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member) Konstantopoulos Nikolaos, Associate 

Professor,  Department of Business Administration, 

University of the Aegean(member)

Digital Marketing & Communication 

and Institutions of Higher Education. 

The case of University of the Aegean 

in  modern competitive environment

The Internet radically changed the way in which prospective students learn and choose an educational organization. 

Each educational organization needs to adopt the appropriate digital marketing strategy to then effectively implement 

the tools of digital marketing and communication. The question is what kind of digital marketing strategy suits the 

University of the Aegean. The PhD aims to explore the strategies and tools of digital marketing applied in the educational 

industry and how these can be applied to a Greek university and adapt to the University of the Aegean in order to 

harmonize its marketing actions with the behavior of current students so as to transform internet users into students.
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Χουρμουζιάδη Αναστασία, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ποθητή Χαντζαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Τμήμα ΚΑΙ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου(μέλος), 

Γιάννης Χαμηλάκης, Καθηγητής, Τμήμα 

Αρχαιολογίας, University of Southampton, UK 

(μέλος)

Εργασιακή Καθημερινότητα και 

Αρχαιολογική Επιστήμη: Μια 

Αμφίδρομη Σχέση. Η περίπτωση 

των Συμβασιούχων Αρχαιολόγων 

στην Ελλάδα μέσα από μια 

Αρχαιολογική Εθνογραφική 

Προσέγγιση

Το σύνολο των ελλήνων αρχαιολόγων επιμερίζεται με βάση τη σχέση εργασίας του σε δύο βασικές ομάδες: τους μόνιμους υπαλλήλους και τους 

συμβασιούχους αορίστου ή ορισμένου χρόνου (σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου). Η παρούσα διατριβή εστιάζει το ερευνητικό της βλέμμα στη 

δεύτερη κατηγορία, τους συμβασιούχους αρχαιολόγους, κι επιχειρεί να διερευνήσει, μέσα από μία προσέγγιση αρχαιολογικής εθνογραφίας και  

αυτοεθνογραφίας, ζητήματα συσχετισμού μεταξύ της εργασιακής καθημερινότητας της ομάδας και της διαμόρφωσης της εγχώριας αρχαιολογικής επιστήμης, 

θέτοντας τα βασικά κάτωθι ερωτήματα:

▪ Διαφοροποιείται άραγε μόνο η εργασιακή σχέση των επιμέρους ομάδων της αρχαιολογικής κοινότητας ή τελικά το πλαίσιο εργασίας αντανακλάται και στο 

επιστημονικό αντικείμενο και την επιστημονική συμπεριφορά των συμβασιούχων;

▪ Με ποιους τρόπους και μέσα από ποιους μηχανισμούς η βιωμένη εργασιακή εμπειρία του συμβασιούχου νοηματοδοτεί την άσκηση της επιστήμης του;

▪ Ποιες είναι τελικά οι πιθανά ανιχνεύσιμες επιπτώσεις του υπάρχοντος πλαισίου που ορίζει επιστημονικά, κοινωνικά και συναισθηματικά τον έλληνα 

συμβασιούχο αρχαιολόγο στη σημερινή μορφή της αρχαιολογικής επιστήμης;

DARAVINGA KLEANTHI

Chourmouziadi Anastasia, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Pothiti Chantzaroula, Assistant Professor, Department of 

Social Anthropology and History, University of the Aegean 

(member) Yannis Hamilakis Prof of Archaeology and of 

Modern Greek Studies, Brown University, USA (member)

Working Conditions and 

Archaeological Science: an interactive 

correlation. The case of contract 

archaeologists in Greece through an 

archaeological ethnographic 

approach

Greek archaeologists are allocated on the basis of their working relationship to two basic groups: permanent and 

contract employees (private-law employment relationship). Current thesis focuses its research gaze upon the second 

group, contract archaeologists, and attempts to investigate, through an approach of archaeological ethnography and 

auto-ethnography, issues of correlation between the labour routine of the specific group and the formation of domestic 

archaeological science, setting as basic questions the following:

▪ Is the working relationship of each separate group of the archaeological community the only aspect that differentiates 

them or does the working context reflect, after all, upon both the scientific object and scientific behavior of contract 

archaeologists?

▪ In what ways and through what mechanisms does the lived working experience of a contract archaeologist colors the 

practice of her science?

▪ What are, ultimately, the potentially detectable consequences of the existing context -that defines scientifically, socially 

and emotionally Greek contract archaeologist- in the present form of archaeological science?
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Χουρμουζιάδη Αναστασία, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κλεονίκη(Νίκη) Νικονάνου, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(μέλος) Πανταζής Παύλος, Αναπληρωτής 

Καθηγητής, Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή 

Καλών Τεχνών, ΑΠΘ(μέλος)

Η συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα των Μουσείων και η 

Ψυχοκοινωνική Ταυτότητα των 

Μαθητών: Μια Κριτική Προσέγγιση 

στη Συμπόρευση Εκπαιδευτικής 

και Μουσειακής Διαδικασίας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής ο σχεδιασμός και οι αξιολογήσεις των μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν κινηθεί κυρίως προς σαφείς 

γνωστικούς στόχους ή στόχους ανάπτυξης δεξιοτήτων και λιγότερο προς θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση νέων στάσεων και αντιλήψεων, στην 

παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη της πολυδιάστατης σχέσης μεταξύ της επίσκεψης στο μουσείο και της παιδαγωγικής ψυχολογίας. Συγκεκριμένα, θα 

προχωρήσουμε, αφενός, στην οργάνωση βιβλιογραφίας και καλών πρακτικών που θα αναδείξουν την αλληλεπίδραση μεταξύ της αισθητικής εμπειρίας και της 

παιδαγωγικής ψυχολογίας. Από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια ποιοτική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό η 

αλληλεπίδραση μεταξύ συγκεκριμένων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένων εκθέσεων μουσείων στο πλαίσιο συγκεκριμένων 

αναλυτικών προγραμμάτων, αναπτύχθηκαν, διαφορποιήθηκαν ή διαμορφώθηκαν συμπεριφορές. Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι μια 

κατάλληλη μελέτη περίπτωσης, όχι μόνο λόγω του πλούσιου οπτικοακουστικού του υλικού αλλά και λόγω της ποικιλομορφίας των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται σε αυτό.

DELIDAKI EIRINI

Chourmouziadi Anastasia, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Nikonanou, Kleoniki, Assosiacte Professor, School of Early 

Childhood Education, University of Thessaly(member) 

Gardikiotis Antonios, Associate Professor of Social 

Psychology and Mass Media, School of Journalism and 

Mass Communications, AUTh.(member)

Participation in Museum Education 

Programmes and the Psychosocial 

Identity of Students: A critical 

Approach to the coexistence of 

educational and Museum Process

Taking into consideration that so far the proposals and the evaluations of educational programmes have been moving 

mainly towards clear cognitive aims or aims of skills development and less towards issues related to the formation of 

new attitudes and perceptions, in the present research we attempt a study focused on the multidimensional 

relationship developed between the museum visit and pedagogical psychology. In particular, we will proceed, on one 

hand, to the organization of bibliography and good practices that will highlight the interaction between the aesthetic 

experience and pedagogical psychology. On the other hand, it is necessary to conduct a qualitative survey in order to 

investigate the extent to which the interaction between specific secondary school students and specific museum 

exhibitions within the context of specific curricula, developed, contributed or shaped behaviors. The Thessaloniki 

Cinema Museum is a suitable case study not only because of its rich audiovisual material but also for the diversity of 

educational activities for secondary school students that take place in it.
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Καταπότη Δέσποινα, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χουρμουζιάδη Αναστασία, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος)  Αρβανίτης Κώστας, Senior Lecturer, 

Centre for Museology, Institute for Cultural 

Practices, University of Manchester (μέλος)

Ο Αρχαιολογικός Χώρος ως 

Μουσείο. Ο Νοηματικός και ο 

Χωρικός Σχεδιασμός των 

Αρχαιολογικών Χώρων: Θεωρητικά 

Ζητήματα και Εφαρμογές

Στόχος της διατριβής είναι να μελετήσει σε βάθος το θεσμό του αρχαιολογικού χώρου, αναδεικνύοντας και αναλύοντας ιδιαίτερα τη μουσειακή διάστασή του. 

Μέσα ακριβώς από τη συγκρότηση ενός θεωρητικού πλαισίου, η μελέτη φιλοδοξεί να διερευνήσει πώς «λειτουργεί» σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος, πώς 

δηλαδή παράγει νόημα ή νοήματα, επηρεάζοντας τις γνωσιακές σχέσεις μας με το παρελθόν, και κατ’ επέκταση να ενισχύσει το εγχείρημα του σχεδιασμού  

των αρχαιολογικών χώρων, κυρίως από την πλευρά του νοηματικού σχεδιαστή.

Skounaki Ioulia

Catapoti Despoina, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of Aegean

Chourmouziadi Anastasia, Assistant Professor, 

Department of Cultural Technology and Communication, 

University of the Aegean(member)  Arvanitis Costas, 

Senior Lecturer, Centre for Museology, Institute for 

Cultural Practices, University of Manchester (member)

The Archaeological Site as Museum. 

The Conceptual and Spatial Planning 

of Archaeological Sites: Theory and 

Implementation. 

The main purpose of this PhD research is to provide an in-depth analysis of the “archaeological site”, as a special 

cultural institution which shares a strong ‘museal dimension’. By structuring a theoretical framework, the study aspires 

to identify which is the function of the archaeological site today, how it produces meaning or meanings, and affects our 

cognitive relation with the past; and, on that ground, to critically contribute to the planning process of archaeological 

sites, mainly from the point of view of the conceptual designer. 
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Καρυδάκης Γεώργιος, Επίκουρος 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος) Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, 

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών 

Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος)

Ανάλυση, Σχεδιασμός και 

Αξιολόγηση Επαυξημένης 

Πολιτισμικής Εμπειρίας Χρήστη 

(Augmented Cultural User 

Experience - ACUX)

Κεντρικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι να αναλύσει, να σχεδιάσει και                      

στο τέλος να αξιολογήσει την εμπειρία που αποκτά ο χρήστης σε εφαρμογές και πεδία που                            

αφορούν τον πολιτισμό. Θα μελετηθεί η εφαρμογή διαφόρων μεθόδων αξιολόγησης της                    

εμπειρίας του χρήστη, σχετικά με τα αποτελέσματα που παρέχουν αλλά και τους                      

περιορισμούς που έχουν κατά την εφαρμογή τους μέσω της πραγματοποίησης πειραμάτων                    

αξιολόγησης της εμπειρίας του χρήστη σε εφαρμογές πολιτιστικού περιεχομένου. Με βάση                    

τα συγκεκριμένα πειράματα θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις δυνατότητες                    

και τους περιορισμούς που παρουσιάζουν οι διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης.

Η έρευνα έπειτα θα επεκταθεί στην ανάλυση και μελέτη εργαλείων αλληλεπίδρασης                    

ανθρώπου υπολογιστή (HCI) πάνω σε ικανό αριθμό δραστηριοτήτων του πολιτιστικού                  

τομέα. Παράπλευρος σκοπός, είναι να διερευνηθούν σχετικές θεωρίες, οι οποίες στη                    

συνέχεια θα συγκριθούν με τα δεδομένα που θα προκύψουν από την διεξαγωγή έρευνας,                        

ενώ επιμέρους σκοποί είναι να προσδιοριστούν ποια είναι τα εργαλεία επαύξησης που                      

δύναται να χρησιμοποιήσει σήμερα ένας οργανισμός ή πολιτιστικός φορέας και να                    

εντοπιστούν τεχνικές βελτιστοποίησης των συγκεκριμένων εργαλείων μέσα από μετρήσεις                

σχετικά με το αποτέλεσμα που έχει η εφαρμογή τους. Παράλληλα, θα γίνει προσαρμογή των                          

αρχών της εμπειρίας του χρήστη αρχικά στο μέσο, το οποίο είναι η αλληλεπίδραση                        

ανθρώπου υπολογιστή – HCI, έπειτα στο περιεχόμενο – content, το οποίο είναι ο πολιτισμός                          

– culture, και τελικά στο ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο είναι οι φορείς πολιτισμικού                        

περιεχομένου – cultural environments.

Konstantakis Markos

Caridakis Georgios, Assistant 

Professor, Dept. of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Kavakli Evaggelia, Associate Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member) Koutsabasis Panayiotis, Assistant 

Professor, Department of Product and Systems Design, 

University of the Aegean(member)

Augmented Cultural User Experience 

– ACUX

The main purpose of this PhD research is to analyze, design and evaluate the user's experience in applications and fields 

related to culture. We will study the application of various methods of assessing the user's experience, the results they 

provide and the limitations they have in applying them by conducting experiments evaluating the user's experience in 

cultural applications. Based on these experiments, useful conclusions will be drawn on the possibilities and constraints 

of the various assessment methods.

Research will then be extended to the analysis and study of Human Computer Interaction (HCI) tools on a number of 

cultural activities. The aim is to explore related theories, which will then be compared with the data that will be 

generated by the research, while the individual aims are to determine which augmentation tools an organization or 

cultural institution can use today and to identify techniques to optimize specific tools through measurement of the 

effect of their implementation. At the same time, the principles of user experience will first be adapted to human 

computer interaction - HCI, then in the content, which is culture and ultimately in the broader context, cultural content - 

cultural environments.
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Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μπαλτζής Αλέξανδρος, Αναπλ. Καθηγητής, 

Τμ. Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ (μέλος) 

Βώβου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμ. 

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο (μέλος)

Η υπόθεση της Πολιτισμικής 

Θεματολογίας (Cultural Agenda-

Setting) στο παράδειγμα του 

Μουσειολογικού - Αρχαιολογικού 

Δικτύου: "Πέλλα - Βεργίνα - Δίον - 

Μίεζα"

H έρευνα που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής συνίσταται στη μελέτη μίας περίπτωσης πολιτιστικής επικοινωνίας και επιχειρεί 

την εφαρμογή της θεωρίας της θεματολογίας σε πραγματικές συνθήκες στο μουσειολογικό και αρχαιολογικό δίκτυο «Πέλλα, Βεργίνα, Δίον, Μίεζα». Πρόκειται 

για μια εμπειρική έρευνα η οποία αποσκοπεί εξετάζοντας  μια σειρά υποθέσεων της θεωρίας της θεματολογίας μέσω της περιγραφικής στατιστικής μελέτης 

και επεξεργασίας των ποσοτικών δεδομένων  να διαπιστώσει  πώς εφαρμόζονται στο εν λόγω παράδειγμα. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή θα  ασχοληθεί με τη 

διαδικασία εφαρμογής της θεωρίας της θεματολογίας από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει στην αναγνωρισιμότητα, φήμη, 

επισκεψιμότητα και εν γένει βιωσιμότητα των εν λόγω οργανισμών. Στην εργασία λοιπόν συγκρίνοντας την ιεράρχηση των θεμάτων των πολιτιστικών 

οργανισμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με την ιεράρχηση των θεμάτων του εν δυνάμει επισκεπτών των οργανισμών αυτών τόσο στη συνείδηση όσο στη 

στάση και στη συμπεριφορά τους. Η προβολή τους από τα μέσα εξετάζεται και διαπιστώνεται αν η  συμβολική σημαντικότητα που αποκτούν οδηγεί σε  αύξηση 

της φήμης, της σημαντικότητας, της επισκεψιμότητας και κατά προέκταση της βιωσιμότητάς τους. Μέσω της διατριβής αυτής αρχικά θα αναλυθεί η ιεραρχική 

διάταξη των θεμάτων των εν προκειμένω πολιτιστικών οργανισμών και στη συνέχεια η επίδραση που αυτή έχει στο να εδραιώνεται σταδιακά και σταθερά μια 

ελκυστική προς επίσκεψη εικόνα και ιδέα στο ευρύ κοινό για τους χώρους αυτούς. Συνεπώς, θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τους τρόπους δόμησης 

της συμβολικής εικόνας, φήμης και σημαντικότητας και τις μεθόδους  μεταφοράς αυτής της σημαντικότητας από τα νέα μέσα στους δυνητικούς επισκέπτες 

επηρεάζοντας τον τρόπο που σκέφτονται για τους προβαλλόμενους πολιτιστικούς οργανισμούς και σχετικά με αυτούς.

GKOUDERI AGATHI

Bantimaroudis Philemon, Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean(member) Bubaris 

Nikolaos,Assistant 

Professor,Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean (member) 

Baltzis Alexandros, Assoc. Professor, Dept. Journalist & 

Media, AUTh(member) Vovou Ioanna, Assistant Professor, 

Communication, Media and Culture, Panteion 

University(member)

The Cultural Agenda-Setting case in 

the example of the Museological and 

Archaeological Network: "Pella - 

Vergina - Dion - Mieza"

The doctoral dissertation refers to the field of cultural communication and consists in a study case which focuses to 

implement the agenda-setting theory in the archaeological-museological network «Pella, Vergina, Dion, Mieza». It is an 

empirical research aiming through descriptive statistical collection, study and process of quantitative data and 

formulating a series of hypotheses to compare in this cultural example the hierarchy of issues of Social Media with the 

hierarchies of public issues both in the consciousness, attitude and behavior. Through this thesis it is analyzed whether 

the implementation of the cultural agenda, the hierarchical scale of cultural issues and the certain way/type of 

promotion of cultural institutions by internet have an impact on public opinion and action transferring establishing an 

attractive image for these cultural organizations adding to them recognition, reputation, visibility, visitation and overall 

viability. Consequently, conclusions will be drawn on how to build symbolic image, reputation and significance, and how 

to transfer this significance from new mass social media to potential visitors by influencing the way they think, talk and 

react about these cultural organizations.
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Αναγνωστόπουλος Χρήστος-

Νικόλαος,Αναπληρώτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μαρδύρης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (μέλος) 

Μακρής Δημήτριος, Reader, Τμήμα Computer 

Studies & Mathematics, Kingston University 

London. UK (μέλος)

Αναπαράσταση σε τρεις 

διαστάσεις με Τεχνικές Βαθιάς 

Μάθησης

Σκοπός της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών και τεχνικών που θα συνδυάζουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά των 

δεδομένων που λαμβάνονται από τρισδιάστατο σαρωτή λέιζερ, με ψηφιακές εικόνες για την δημιουργία πιστής αναπαράστασης. Παράλληλα θα δημιουργηθεί 

μια αυτόματη και αποτελεσματική μέθοδος για την ανίχνευση των διαφορών μεταξύ αναπαραστάσεων, η οποία θα μειώσει την ανάγκη των οπτικών 

επιθεωρήσεων και θα επιτρέπει την αυτόματη τεκμηρίωση των σχετικών πληροφοριών μέσω τεχνικών βαθιάς μάθησης.

CHATZISTAMATIS STAMATIS

Anagnostopoulos Christos-

Nikolaos,Associate Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Mardyris Vasileios, Associate Professor, ATEI Eastern 

Macedonia and Thrace(member) Makris Dimitrios, 

Reader, Computer Studies & Mathematics Dpt., Kingston 

University London,UK (member)

Three dimensional representation 

using Deep Learning techniques

The purpose of the proposed PhD thesis is to develop methodologies and techniques that combine the best features of 

data obtained from a 3D laser scanner with digital images to create accurate representation. At the same time, an 

automatic and effective method will be created to detect differences between representations, which will reduce the 

need for visual inspections and allow the automatic documentation of relevant information through deep learning 

techniques.
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Καρυδάκης Γεώργιος, Επίκουρος 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Αναγνωστόπουλος Χρήστος-

Νικόλαος,Αναπληρώτής Καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος) 

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής με 

εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας (μέλος)

Επαύξηση Πολιτισμικής Εμπειρίας 

Χρήστη μέσω Ανοιχτών και 

Διασυνδεδεμένων Πολιτισμικών 

Δεδομένων

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας μπορεί να εξελιχθεί μέσα από το 

διαδίκτυο των διασυνδεδεμένων ανοιχτών δεδομένων αλλά και αντίστροφα, δηλαδή κατά πόσο τα ίδια τα διασυνδεδεμένα δεδομένα μπορούν να ενισχύσουν 

τα βασικά τους στοιχεία που είναι η διαλειτουργικότητα και η συνδεσιμότητα τους μέσω εφαρμογών AR. Συγκεκριμένα, θα αναζητηθούν λύσεις στα 

προβλήματα ανίχνευσης που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εφαρμογές AR χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες βάσεις πολιτιστικών διασυνδεδεμένων στο 

διαδίκτυο, με σκοπό την απελευθέρωση της επαυξημένης πραγματικότητας από τον περιορισμό συγκεκριμένων δεδομένων και τοποθεσιών. Συμβαδίζοντας 

λοιπόν με τη τάση για στροφή προς τον Σημασιολογικό Ιστό και τα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η 

εργασία στοχεύει στο να χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα των LOD (διαλειτουργικότητα, ενιαία μοντελοποίηση, διαμεσολαβητές πολιτιστικών δεδομένων) 

και να τα αναδείξει μέσω της ξεχωριστής εμπειρίας χρήστη που προσφέρουν τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας.

Aliprantis Ioannis

Caridakis Georgios, Assistant 

Professor, Dept. of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Anagnostopoulos Christos-Nikolaos,Associate Professor, 

Department of Cultural Technology and Communication, 

University of the Aegean (member) Anagnostopoulos 

Ioannis, Associate Professor, Department of Computer 

Science and Biomedical Informatics, University of Thessaly 

(member)

Cultural User eXperience 

enhancement through Linked Open 

Cultural Data

Many projects have already analyzed the current limitations and challenges on the integration of the Linked Open Data 

(LOD) cloud in mobile augmented reality (MAR) applications for cultural heritage, and underline the future directions 

and capabilities. The majority of the above works relies on the detected geo-location of the user or his device by various 

sensors (GPS – global positioning system, accelerometer, camera, etc.) or geo-based linked data, while others use 

marker-based techniques to link various locations with labels and descriptions of specific geodata. But when it comes to 

indoor environments (museums, libraries) where tracking the accurate user’s position and orientation is challenging 

due to the lack of GPS valid sensor data, complex and costly technological systems need to be implemented for 

identifying user’s OoI (Object of Interest). This work describes a concept which is based on image identification and 

matching between frames from the user’s camera and stored images from the Europeana platform, that can link the 

LOD cloud from cultural institutes around Europe and mobile augmented reality applications in cultural heritage without 

the need of the accurate user’s location, and discusses the challenges and future directions of this approach.
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Μπουμπάρης Νικόλαος, Μόνιμος 

Επίκουρος, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Παπαηλία Πηνελόπη, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας (μέλος) Καρυδάκης Γεώργιος, 

Επίκουρος Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (μέλος)

Αφηγήσεις και Μέσα Επικοινωνίας 

δι' Εντοπισμού. Ο ρόλος της 

Χωρικής Αφήγησης στη 

Νοηματοδότηση Τόπων και 

Κοινοτήτων

Η διδακτορική έρευνα αφορά στη διερεύνηση νέων τρόπων παραγωγής πολιτισμικής πληροφορίας για συγκεκριμένους τόπους, μέσα από χωρικές αφηγήσεις 

που δημιουργούνται σε συνάρτηση με τις τεχνολογίες επίγνωσης θέσης. Βασικός σκοπός είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των μέσων επικοινωνίας δι’ 

εντοπισμού για τη δημιουργία μη γραμμικών δομών σε χωρικές αφηγήσεις που προωθούν αφενός την πολυαισθητηριακή επαφή με συγκεκριμένους τόπους, 

αφετέρου τη δημιουργία πολυσήμαντων χωρικών/πολιτιστικών εμπειριών με σκοπό την ανάδυση νέων μορφών αφήγησης στο δημόσιο χώρο, και την προβολή 

μη ορατών σημείων, όπως μη κυρίαρχων αφηγήσεων και αθέατων προσωπικών ιστοριών που αφορούν τους τόπους αυτούς και δε συμπίπτουν με τους 

επικρατείς λόγους για αυτούς.

Gatou Ismini

Bubaris Nikolaos,Assistant 

Professor,Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Papailias Penolepe, Associate Professor Department of 

History, Archaelogy and Social Anthropology Unversity of 

Thessaly (member) Caridakis Georgios Assistant 

Professor, Deptartment of Cultural Technology and 

Communication, University of the Aegean (member)

Locative Media and Narratives. The 

role of spatial narrative in making 

meaning of places and communities

The doctoral research focuses on the new ways of producing cultural information about specific places, through spatial 

narratives that are created with location-aware technologies. The main purpose lies in the investigation of the 

affordances of locative media to produce non-linear structures of spatial narratives that promote on the one hand the 

multisensorial connection with specific places, and on the other hand the production of polysemous spatial/cultural 

experiences. These new narrative forms in public space may raise awareness of “non-visible” issues, such as the non-

dominant narratives and the non-visible personal stories that are related to these places and are normally masked by 

the prevalent debates about them.
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Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, Αναπληρωτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος) Μπουμπάρης Νικόλαος, Μόνιμος 

Επίκουρος, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος)

Κοινωνικές και Πολιτισμικές 

Διαφοροποιήσεις και Συγκρότηση 

Κρατικών Οντοτήτων και 

Διακρατικών Σχέσεων στα 

Βαλκάνια από τον 19ο έως τον 21ο 

αιώνα: Μια Συστημική Προσέγγιση

Στις αρχές του 21ου αιώνα αρχίζουμε να στρεφόμαστε από τις παραδοσιακές θεωρίες μάθησης σε νέες θεωρίες με διεπιστημονικό χαρακτήρα, όπως αυτή της 

πολυπλοκότητας. Η τελευταία προδιαγράφει ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο: η παρατήρηση των ιδιοτήτων του γίνεται αντιληπτή μέσα στο 

ενιαίο σύστημα. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει καθοριστικό ρόλο στην πορεία εξέλιξης ενός κράτους. Η εκπαίδευση ως σύστημα εισάγει ενέργεια και δραστηριότητες από το 

εξωτερικό περιβάλλον (γνώσεις, πόρους, αξίες), τις επεξεργάζεται στο εσωτερικό της περιβάλλον και τις επανεξάγει στο εξωτερικό περιβάλλον μέσω των 

αποφοίτων, που έχουν συνδιαμορφωθεί με τις διαδικασίες μεταβολής στο εσωτερικό. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί σε μια διαχρονική ιστορική μελέτη που 

θα αποτυπώνει τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες, μέσα στις οποίες συγκροτήθηκαν οι κεντρομόλες δυνάμεις του εκπαιδευτικού συστήματος 

της Ελλάδας από την Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, διαμόρφωσαν την εικόνα του και συνακόλουθα επηρέασαν και προσδιόρισαν και το ρόλο του ίδιου του 

εκπαιδευτικού συστήματος.

Ως κοινωνικό σύστημα το εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε πλήρη δομική σύζευξη με το περιβάλλον του.. Επιχειρείται λοιπόν μια ιστορικοκοινωνική προσέγγιση 

προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα ως στοιχείο του κράτους, το οποίο νοείται ως υπερσύστημα. Η θεωρητική αυτή 

προσέγγιση στοχεύει σε μια ιχνηλάτηση της πορείας της αυτοποίησης του συστήματος που θα αναδείξει τα στοιχεία εκείνα που συνετέλεσαν στον καθορισμό 

της σημερινής κατάστασης και τη δυναμική που αναπτύσσεται για το μέλλον .  

Gkikopoulos Nikolaos

Papageorgiou Dimitrios, Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Bantimaroudis Philemon, Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member) Bubaris Nikolaos,Assistant 

Professor,Department of Cultural Technology and 

Communication, University of the Aegean (member) 

The educational system regarded as a 

historical and social “entity” within 

the state - The case of Greece from 

the 70s to this day

Since the beginning of the 21st century, we have started turning from traditional learning theories to new theories of an 

interdisciplinary nature. The complexity theory is such an example and has been foreshadowing an ever-expanding 

interdisciplinary field where the observation of its characteristic can be perceived within the unified system. 

The educational system plays a key role in the development of a state. Education as a system introduces energy and 

activities (i.e. knowledge, resources, and values) from the external environment, processes them inside its internal 

environment and re-exports them to the external environment via graduates who have been remolded through the 

processes of change in the interior. 

The present research aims at producing a historical study reflecting the social, political and cultural conditions in the 

context of which the centripetal forces of the educational system of Greece have been constituted since the post-

modernization period, have shaped its image and have consequently influenced and defined the role of the educational 

system per se.  

As a social system education is in absolute structural connection with its environment. By adopting a socio-historical 

approach we aim to explore the relationship between the educational system as an element of the state, and the state, 

conceived as a hyper system. This theoretical approach aims at tracking the course of system autopoietic which will in 

turn highlight the elements having contributed to determining the current situation and the dynamics developing in the 

future.
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Καρυδάκης Γεώργιος, Επίκουρος 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Νικονάνου Νίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
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Ευφυή Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού 

με Επιγνωση Συναισθήματος και 

Εφαρμογή στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων και τον Πολιτισμό

Η παιγνιώδης μάθηση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευομένους και είναι ταυτόχρονα 

ελκυστική και διασκεδαστική. Τα συναισθήματα δεδομένου ότι επιδρούν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ανθρώπινης μαθησιακής ή εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, επιδρούν και κατά την παιγνιώδη εκπαιδευτική αλληλεπίδραση. Τα ευφυή παιχνίδια σοβαρού σκοπού (Serious games), τα οποία δύναται να 

αξιοποιηθούν κατά την παιγνιώδη μάθηση, έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η πολιτιστική κληρονομιά συνιστά έναν από τους τομείς εφαρμογής των εν 

λόγω παιχνιδιών. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι η δημιουργία  ενός παιχνιδιού σοβαρού σκοπού εστιασμένου στην πολιτισμική εμπειρία 

του εκπαιδευόμενου-χρήστη, το οποίο θα καταγράφει και θα αξιοποιεί πληροφορία σχετική με τη συναισθηματική κατάσταση του. Η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της παιγνιώδους προσέγγισης καθώς και της συμβολής της συναισθηματικής  εμπειρίας του χρήστη αποτελούν κομμάτια της παρούσας 

έρευνας.

Kalatha Eirini

Caridakis Georgios, Assistant 

Professor, Deptartment of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Maglogiannis Ilias, Associate Professor, Department of 

Digital Systems, University of Piraeus(member)  

Nikonanou Niki, Associate Professor, Department of Early 

Chilhood Education, University of Thessaly(member)

Serious games with emotional 

awareness and their implementation 

on adult education and culture

Playful learning is a pedagogical approach that is particularly effective, as it motivates the learner and is both attractive 

and entertaining. Emotions impact on any human learning or educational process and therefore have an influence 

during playful educational interaction. Serious games, which can be used in game-based learning, have a wide range of 

applications. One of the fields of serious games utilization is cultural heritage. The purpose of this doctoral research is 

the development of a serious game that will be focused on the trainees/users’ cultural experience and will record and 

use information about their emotional state.Part of this research will be the evaluation of the effectiveness of the playful 

approach, as well as the contribution of the user’s emotional experience.
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Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για τη 

Σχεδίαση Ασφαλών - Εύχρηστων 

Πληροφοριακών Συστημάτων

Σήµερα η ραγδαία εξάπλωση του παγκόσµιου ιστού έχει αλλάξει πολλά στον τοµέα της επιστήµης των υπολογιστών και ειδικότερα στην περιοχή της σχεδίασης 

και ανάπτυξης λογισµικού (software engineering). Η χρήσης της τεχνολογίας πλέον δεν γίνεται από τον χρήστη του γραφείου ή τον καθηγητή Πληροφορικής 

αλλά από ένα παγκόσµιο group χρηστών µε πολύ διαφορετικά ατοµικά χαρακτηριστικά. Τα σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήµατα περιέχουν αυστηρούς 

κανόνες ασφάλειας οι οποίοι δηµιουργούν προβλήµατα χρήσης, µε αποτέλεσµα οι χρήστες να µην τα χρησιµοποιούν σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων τους. 

Οι έννοιες της ασφάλειας και της χρηστικότητας σε κάθε διαδικασία ενός σύγχρονου λογισµικού είναι πλέον εξίσου σηµαντικές. Ωστόσο, συχνά 

αντιµετωπίζονται ως αντιφατικές ιδιότητες κατά το σχεδιασµό προγραµµάτων. Πρόθεση της παρούσας πρότασης είναι η ανάπτυξη µεθοδολογίας η οποία θα 

προσδιορίσει τον όρο usability (χρηστικότητα) ως outcome of interaction (αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης) και όχι ως ιδιότητα ενός προϊόντος, σε συνάρτηση 

πάντα µε τεχνολογίες και πρότυπα ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων. Η µεθοδολογία αυτή θα αντιµετωπίζει τις έννοιες ασφάλεια (security) και 

χρηστικότητα (usability) ως αλληλοσυµπληρούµενες. 

ZAGOURAS PANAGIOTIS

Kalloniatis Christos, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Gritzalis Stefanos, Professor, Department of Information 

& Communication Systems Engineering,University of the 
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Development of a Methodology for 

the Design of Secure - Usable 

Information Systems

Today, the rapid expansion of the global web has changed a lot in the field of computer science, especially in the field of 

software engineering development and design. The use of technology is no longer done by the office user or the IT 

professor, but by a global group of users with very different individual characteristics. Modern Information Systems 

contain stringent security rules that cause usability issues, so users do not use them across their full potential. The 

concepts of security and usability in every process of a modern software are now equally important. However, they are 

often treated as contradictory properties during programs’ design. The scope of this proposal is to develop a 

methodology that will define the term usability as the outcome of interaction, rather than as a property of a product, 

always in response to technologies and standards of information security systems. This methodology will address the 

concepts of security and usability as complementary.
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Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος)

Η Διαδραστική Παιγνιώδης 

Αφήγηση ως Μέθοδος Μετάδοσης 

Πολιτιστικού Περιεχομένου / 

Playful Interactive Storytelling as a 

Method of Transmission of Cultural 

Content

Σκοπός της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής είναι η δημιουργία ενός συνεργατικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού που θα υλοποιείται με τη βοήθεια 

ψηφιακών μέσων και θα βασίζεται στην απόλαυση μιας αρκετά σύνθετης αφηγηματικής εμπειρίας, η οποία θα ενσωματώνει στοιχεία της σύγχρονης 

αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας.

MALEGIANNAKI EIRINI

Daradoumis Athanasios, Associate 
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Retalis Simeon, Professor, Department of Digital Systems, 
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Playful Interactive Storytelling as a 

Method of Transmission of Cultural 

Content

The purpose of the proposed doctoral dissertation is to create a cooperative educational game that will be implemented 

with the help of digital media and will be based on the enjoyment of a fairly complex narrative experience incorporating 

elements of contemporary archaeological and historical research.
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Αναγνωστόπουλος Χρήστος-
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Ζητήματα Ασφάλειας και 

Ιδιωτικότητας στα Ευφυή 

Συστήματα Μεταφορών

Στις μέρες μας, ο συνδυασμός τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών, εφαρμοσμένων στον τομέα των μεταφορών παρουσιάζει παγκοσμίως μια 

ραγδαία ανάπτυξη και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα Eυφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) (Intelligent Transport Systems- ITS) είναι ένα ανερχόμενο 

παγκόσμιο φαινόμενο με στόχο την αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία των ατόμων ή των εμπορευμάτων και περιλαμβάνει μια 

μακρά σειρά από διαφορετικές τεχνολογίες εφαρμοσμένες, έτσι ώστε οι μετακινήσεις να σώζουν ζωές, χρήματα και χρόνο. Πρόθεση της παρούσας πρότασης, 

στο πεδίο της τεχνολογίας λογισμικού (Software Engineering), είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας, η οποία πρόκειται να προσδιορίζει και να ενσωματώνει τις 

απαιτήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφοράς από το πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού έως τη φάση της υλοποίησής τους.

KARNAS MICHAIL

Kalloniatis Christos, Associate 
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Anagnostopoulos Christos-Nikolaos, Associate Professor, 
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Assistant Professor, Department of Geography, University 

of the Aegean(member) 

Security and Privacy Issues in 

Intelligent Transport Systems

Nowadays, the combination of information and communications technologies, applied in the transport sector has global 

rapid growth. Intelligent Transport Systems (ITS) is a rising global phenomenon, aimed at more efficient, secure and 

economic circulation of people or goods and includes a wide range of varying technologies, which save lives, money and 

time. The scope of this proposal, in the field of Software Engineering, is to develop a methodology that will identify and 

integrate the safety and privacy requirements for Intelligent Transmission Systems from the early stages of design to 

the implementation phase.
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Κατηγοριοποίηση και 

Μοντελοποίηση Στοιχείων για την 

Παρακολούθηση της Εξέλιξης των 

Ιστορικών Κτηρίων μέσω 

Διαδικασιών Αναγνώρισης 

Προτύπων, με Στόχο την Ανάδειξη 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Από την επισκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας διαμορφώνεται το θεωρητικό πλαίσιο για τον καθορισμό του αντικειμένου και των 

ερευνητικών στόχων της παρούσας διατριβής και τεκμηριώνεται η ανάγκη και η σπουδαιότητα της μοντελοποίησης της εξέλιξης των ιστορικών κτηρίων για το 

παρόν και το μέλλον μια συγκεκριμένης περιοχής. Διαπιστώνεται ότι η καταγραφή της εξέλιξης των ιστορικών κτηρίων µε την έννοια της κατηγοριοποίησης και 

μοντελοποίησης αποτελεί πρώτο βήμα για τη αξιολόγηση της σπουδαιότητά τους και συνεπώς για την προστασία και διατήρησή τους (conservation state).

SIOUNTRI KONSTANTINA

Anagnostopoulos Christos-

Nikolaos,Associate Professor, 
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and Communication, University of the 

Aegean

Stefanou Iosif, Professor Emeritus, School of Architecture, 
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Evolution of historical buildings using 

pattern recognition

Reviewing the Greek and the International literature it is evident that there is a strong need and importance of modeling 

the evolution of historical buildings for the present and the future of a particular area being documented. It is 

established that the inventory of the evolution of historic buildings in terms of categorization and modeling using 

pattern recognition methods is a first step in assessing their importance and for their preservation and conservation.
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Η επίδραση της μουσικής 

κουλτούρας της Μ.Ασίας στο ύφος 

και στο ρεπερτόριο της λεσβιακής 

“παραδοσιακής” μουσικής

Η διδακτορική διατριβή μελετά την επιρροή που άσκησε η μουσική της Μικράς Ασίας στην «παραδοσιακή» μουσική της Λέσβου. Η έρευνα εστιάζει στις 

διαχρονικές διαδικασίες που προσδιορίζουν πως ορισμένα μουσικά είδη που ήταν γνωστά στη Μ. Ασία κατά την Οθωμανική περίοδο, ενώ παραμένουν 

γνωστά και στη σύγχρονη Τουρκία, επηρέασαν τις λεσβιακές μουσικές πρακτικές, στις οποίες ενσωματώθηκαν περίπου από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η 

σύγχρονη έρευνα για τη λεσβιακή μουσική «παράδοση», τείνει εστιάζει σε πηγές και δεδομένα κυρίως από την ελληνική σκοπιά. Αντίθετα, υπάρχει ένα 

έλλειμμα στη σχετική συζήτηση από την τουρκική σκοπιά. 

Συγκεκριμένα, η διατριβή εστιάζει  σε ερωτήματα όπως: Ποια τραγούδια και σκοποί της Λέσβου σχετίζονται με την ευρύτερη μουσική κουλτούρα της Μικράς 

Ασίας; Πώς επηρέασε τη μουσική κουλτούρα της Λέσβου η αντίστοιχη των Καφέ-Αμάν; Μέσω ποιων διαδικασιών ενσωματώθηκαν μουσικά στοιχεία της 

Μικράς Ασίας στο λεσβιακό ρεπερτόριο; Καταγράφονται διαφορετικές διαδικασίες ενσωμάτωσης μουσικών στοιχείων του ρεπερτορίου της Μ. Ασίας όσον 

αφορά στα όργανα ή στη μουσική επιτέλεση, σε συνάρτηση με διαφορετικές περιοχές της Λέσβου; 

Η μελέτη θα εστιάσει στο «παραδοσιακού» λεσβιακό ρεπερτόριο. Ο στόχος είναι να συλλεγούν δεδομένα μέσω συνεντεύξεων με μουσικούς και ειδικούς, ενώ 

στο ερευνητικό υλικό θα συμπεριληφθούν και ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις, καθώς και κάθε είδους αρχειακό υλικό και από τις δυο πλευρές του 

Αιγαίου.

KODALAK CELAL METIN

Papageorgiou Dimitrios, Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Bubaris Nikolaos,Assistant Professor,Department of 
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Department of Music Science and Art, University of 

Macedonia (member)

The Influence of Asia Minor on the 

Style and the Repertoire of Lesvos 

Folk Music

This study investigates the influence of the Asia Minor music on the “traditional” music of Lesvos island. The research 

focuses on the historical processes defining how and in which ways different kinds of music performed in Ottoman past 

and in modern Turkey has influenced Lesvos’ musical practices and were included to its “traditional” repertoire from the 

beginning of 20th century. The research to date on the music of Lesvos has tended to focus on Greek sources and 

archives. So far, however, there has been little discussion about the music of Lesvos from the Turkish perspective.

This study primarily focuses on questions such as: Which songs are related to Asia Minor in the musical repertoire of 

Lesvos? How does the Cafe Aman music is related to Lesvos? How and under which conditions is the music of Asia 

Minor adapted to the traditional music of Lesvos? Do they exist different types of adaptation with respect to 

instruments, performances and styles in different regions of the island? The traditional music repertoire of Lesvos will 

be the base of the study. A variety of data will be collected with in-depth, semi-structured interviews with musicians and 

experts; audio and video recordings and archives from both sides of the Aegean will also be included.
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Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

και των Σοβαρών Παιγνίων στη 

Διδασκαλία Φιλολογικών 

Μαθημάτων σε Σχολεία

Η χρήση νέων τεχνολογιών και σοβαρών παιγνίων διεισδύει σε όλο και περισσότερους τομείς της ζωής σήμερα: Ψυχαγωγία, εκπαίδευση, επαγγελματική 

κατάρτιση, μέχρι και τομείς υγείας επωφελούνται από τις ραγδαίες εξελίξεις και τη μείωση, τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο, του λεγόμενου ψηφιακού 

αναλφαβητισμού. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται και νέοι τομείς, όπως αυτοί της ανάλυσης δεδομένων, αλλά και της συναισθηματικής υπολογιστικής, που ήδη 

βρίσκουν πολλές εφαρμογές . Η συναισθηματική υπολογιστική έχει ώς στόχο όχι μόνο τη σύνθεση συναισθήματος (π.χ. σε ψηφιακούς πράκτορες) αλλά ακόμα 

και την πρόκληση συναισθημάτων σε ανθρώπινους χρήστες. Τα παραπάνω επιτεύγματα έχουν βρει μία ιδιαίτερα αποτελεσματική έκφραση στον χώρο της 

εκπαίδευσης, καθώς τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, σε συνδυασμό με την πρόκληση (θετικών) συναισθημάτων, μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλής ποιότητας 

και απόδοσης εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ωστόσο, συγκεκριμένοι τομείς της εκπαίδευσης, παραδοσιακά συντηρητικότεροι στη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως 

η διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων, φαίνεται να μην επωφελούνται από αυτές τις εξελίξεις, κυρίως λόγω της φύσης του αντικειμένου που είναι, για 

πολλούς, σε αντιδιαμετρική απόσταση από τις νέες τεχνολογίες. Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να συντελέσει στο να καλυφθεί αυτό το κενό: Η έρευνα 

που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας διατριβής θα κάνει χρήση ψηφιακών, αλλά και παραδοσιακών τεχνικών στην εκπαίδευση φιλολογικών μαθημάτων σε 

ενήλικες, ώστε να εξεταστεί η επίδραση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία σε αυτόν τον χώρο. Κεντρικό ρόλο θα έχει η μελέτη του τριπτύχου 

συναίσθημα-απόδοση-χαρακτηριστικά μαθητή, αλλά και η επίδραση της αυτο-αξιολόγησης διαμέσω του ψηφιακού περιβάλλοντος. 

FOUtSITZI SOTIRIA

Caridakis Georgios, Assistant 

Professor, Dept. of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Daradoumis Athanasios, Associate Professor, Department 

of Cultural Technology and Communication, University of 

the Aegean(member) Karpouzis Kostas, Associate 

Researcher at the Institute of Communication and 

Computer Systems (ICCS) of the National Technical 

University of Athens (NTUA)(member)

The usage of new technologies and 

serious games in teaching philological 

courses in schools

The use of new technologies and serious games is entering more and more areas of everyday life, nowadays: 

Entertainment, education, professional training, health, are only a few of the domains benefiting from the fast 

advancements of technologies and the reduction, at least in the western world, of the so-called digital illiteracy.  At the 

same time, new domains, such as that of data analysis and affective computing are on the rise and create new 

opportunities in existing applications. Affective computing is aiming at, not only emotion synthesis (e.g. virtual avatars) 

but also emotion triggering in humans. The field of education is already benefiting from the above achievements, since 

serious games, in combination with positive emotion triggering can lead to high-quality and efficiency educational 

procedures. However, some certain domains in education are lagging behind these advances; for example, literature 

and philological courses, mainly due to the fact that they have been traditionally perceived as belonging to the opposite 

side of courses related to new technologies. The goal of this thesis is to contribute to bridging this gap: The research that 

will take place within the frames of this research will make use of digital materials, along with more traditional ones, in 

teaching literature and philological courses, in order to analyse the impact of new technologies in this area of education. 

Central role in this work will play the study of the relations among emotion-performance-student profile, but also the 

impact of self-assessments through the digital environment.
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Αναγνωστόπουλος Χρήστος-

Νικόλαος,Αναπληρώτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φλώρος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο(μέλος) Μουσάς Χρήστος, 

Assistant Professor, Southern Illinois 

Carbondale University Η.Π.Α(μέλος)

Γεωμετρική και Τοπολογική 

Διόρθωση 3D Μοντέλων για τη 

Βελτιστοποίηση της 3D εκτύπωσής 

τους

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι από τη βιβλιογραφία απουσιάζει μια προσέγγιση γεωμετρικού και τοπολογικού φιλτραρίσματος που μπορεί να αντιμετωπίσει με 

επάρκεια προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτύπωσης οποιουδήποτε αρχείου στερεολιθογραφίας (*.STL), να διατηρεί όλες τις ορατές 

επιφάνειες χωρίς ή έστω με ελάχιστες στρεβλώσεις/παραμορφώσεις, καθώς και να διαχειρίζεται/αξιοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες του υλικού 

στο μοντέλο εισόδου. Ο στόχος της παρούσας πρότασης Διδακτορικής Διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 

διόρθωσης πλέγματος 3Δ μοντέλων προς εκτύπωση με βάση το παραπάνω σκεπτικό.

BAKALI GEORGIA

Anagnostopoulos Christos-

Nikolaos,Associate Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Floros Andreas, Associate Professor, Department of Audio 

& Visual Arts, Ionian University(member) Mousas 

Christos, Assistant Professor, University of Southern 

Ilinois, Carbondale, USA(member)

Geometrical and Topological 

Correction of 3D models for 3D 

printing optimization

Nowadays, it is widely accepted that there is no geometric and topological filtering approach that can adequately 

address problems arising during the printing of any sterility archive (* .STL), to retain all visible surfaces without or with 

minimal distortion / deformation , and to manage / exploit information about material properties in the input model. The 

aim of this PhD dissertation proposal is to design and implement an integrated grid correction framework of 3D models 

for printing based on the above considerations.
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Καρυδάκης Γεώργιος, Επίκουρος 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Στάμου Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής, 

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και 

Υπολογιστών, Σχολή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (μέλος) Σπύρος 

Ζερβός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 

Πληροφόρησης , Σχολή Διοίκησης και 

Οικονομίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας (μέλος)

Σημασιολογικά Υποστηριζόμενη 

Διατήρηση και Ανάδειξη 

Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Ο τομέας της διατήρησης και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα, λόγω της εμπλοκής και συνεργασίας πολλών 

διαφορετικών ειδικοτήτων για την επίτευξη των στόχων που θέτει. Το χαρακτηριστικό αυτό ανακλάται άμεσα στα δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο των 

διαδικασιών διαχείρισης, συντήρησης και αποκατάστασης, δημιουργώντας ένα ετερογενές σύνολο. Ωστόσο η αξία της πληροφορίας και η διαμόρφωση της 

γνώσης βρίσκεται στον συνδυασμό όλων αυτών των πληροφοριών, και όχι στην ύπαρξή τους ξεχωριστά και απομονωμένα.  Ως εκ τούτου, σκοπός της έρευνας 

είναι η αξιοποίηση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού (Semantic Web) για την βελτίωση της οργάνωσης και διαχείρισης του συνόλου της γνώσης του 

τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη εστιάζει στην χρήση οντολογιών για την αναπαράσταση γνώσης του τομέα, η οποία κατ’ επέκταση θα συμβάλει στην 

ενσωμάτωση δεδομένων, την βελτίωση ενιαίων αναζητήσεων/ανακτήσεων δεδομένων, την οπτικοποίηση σημασιολογικής πληροφορίας και την δόμηση ενός 

συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τους επιστήμονες και επαγγελματίες του τομέα.

Moraitou Efthymia

Caridakis Georgios, Assistant 

Professor, Deptartment of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

George Stamou, Associate Professor, School of Electrical 

and Computer Engineering, National Technical University 

of Athens(member)Spiros Zervos, Associate Professor, 

Department of Library Science & Information Systems, 

Technological Educational Institute of Athens(member)

Semantically Supported Preservation 

and Promotion of Cultural Heritage

A prominent aspect of preservation and promotion of Cultural Heritage is the interdisciplinarity, since the effectiveness 

of domain activities is relevant to the contribution and collaboration of different sciences. This particular feature is 

reflected in the data which are produced during the management, conservation and restoration processes, composing 

eventually a heterogeneous set. However, the value of the information and the potentiality of knowledge formation, lie 

on the combination of diverse information rather than their separated storage.  Therefore, the main purpose of the 

research is the use of semantic web technologies in order to improve the organization and management of domain 

knowledge. In this context, the study focuses on an ontology-based representation of domain knowledge, which would 

furthermore contribute to efficient data integration, data querying and retrieval, semantic information visualization and 

most importantly the creation of a decision support system for the scientists and professionals of the domain.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

ΓΕΩΡΓΙΑ

Καλλονιάτης Χρήστος,Αναπληρώτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γκρίτζαλης Στέφανος, Καθηγητής, Τμήμα 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών

& Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, (μέλος) Παπασαλούρος Ανδρέας, 

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος)

Επίγνωση ζητημάτων ιδιωτικότητας 

μέσω της παιγνιοποίησης

Η παρούσα διατριβή µελετά την εξοικείωση και εξάσκηση των χρηστών σε θέµατα ιδιωτικότητας (privacy awareness and training) και έχει στόχο την ανάπτυξη 

µιας µεθοδολογίας για τη δηµιουργία παιγνιωδών προγραµµάτων που θα εκπαιδεύουν τους χρήστες σε θέµατα ιδιωτικότητας (gamified privacy awareness and 

training programs). Παρότι στον τοµέα της ασφάλειας υπάρχουν παραδείγµατα και οδηγίες σχεδιασµού τέτοιων προγραµµάτων, στην ιδιωτικότητα οι 

προσπάθειες σε ερευνητικό επίπεδο είναι σχεδόν µηδενικές. Η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών είναι εξίσου 

σηµαντική για την αποφυγή διάφορων προβληµάτων, όπως η µη εξουσιοδοτηµένη χρήση των πληροφοριών, η πλαστοπροσωπία κλπ. Γι’ αυτό οι χρήστες 

πρέπει να γνωρίζουν την αξία προστασίας της ιδιωτικότητάς τους αλλά και τους τρόπους, µε τους οποίους µπορούν να προστατευτούν.  

MAVROEIDI AIKATERINI-GEORGIA

Kalloniatis Christos, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Gritzalis Stefanos, Professor, Department of Information 

& Communication Systems Engineering,University of the 

Aegean(member) Papasalouros Andreas, Assistant 

Professor, Department of Mathematics,University of the 

Aegean (member) 

Privacy awareness through 

gamification

This dissertation studies the awareness and training of users regarding privacy issues and aims to develop a 

methodology for the creation of gamified privacy awareness and training programs. Although there are examples and 

guidelines for the design of security awareness and training programs, this is not the case regarding privacy. Protecting 

the privacy and personal information of users is just as important in avoiding issues, such as unauthorized use of 

information, impersonation, etc. Thus, users should know the importance of protecting their privacy and the ways, with 

which they can be protected.
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Καλλονιάτης Χρήστος,Αναπληρώτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καβρουδάκης Δημήτριος, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (μέλος), 

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος)

«Ασφάλεια και Προστασία της 

Ιδιωτικότητας κατά τον Κοινωνικό 

Σχεδιασμό Πληροφοριακών 

Συστημάτων με Έμφαση στην 

Ψηφιακή Ταυτότητα και τον 

Γεωεντοπισμό». 

Στόχος της παρούσας πρότασης, στο πεδίο µελέτης της κοινωνικής σχεδίασης και ανάπτυξης λογισµικού (Social Software Engineering), είναι η διεπιστηµονική 

µελέτη της κοινωνικής ταυτότητας και του γεωεντοπισµού µε σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας και ιδιωτικότητας, ώστε να καταστεί δυνατή 

η ανάπτυξη µεθοδολογίας που θα ενσωµατώνει την έννοια της ταυτότητας και τη συσχέτισή της µε τη γεωγραφική θέση, προσδιορίζοντας και ενσωµατώνοντας 

τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας µε δυναµικό τρόπο. Μέσα από την  προσέγγιση των εννοιών της κοινωνικής ταυτότητας και του 

γεωεντοπισµού θα είναι δυνατή η ουσιαστικότερη κατανόηση του τρόπου, µε τον οποίο µπορούν να σχεδιαστούν  συστήµατα που να ανταποκρίνονται στην 

ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας κατά τον κοινωνικό σχεδιασµό πληροφοριακών συστηµάτων.

VGENA AIKATERINI

Kalloniatis Christos, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Kavroudakis Dimitrios, Assistant Professor, Department 

of Geography, University of the Aegean (member) 

Papageorgiou Dimitrios, Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member)

Security and Privacy in Social 

Software Engineering, focusing on 

Digital Identity and Geolocation

The aim of this proposal, in the field of social software engineering, is the interdisciplinary study of social identity and 

geo-location, satisfying the security and privacy requirements in order to develop a methodology that incorporates the 

concept of identity and its correlation with geographic position by identifying and integrating privacy and security 

requirements, dynamically. Through the approach of social identity concepts and geo-location, it will be possible to gain 

a more meaningful understanding of how systems can be designed to meet the security and privacy requirements 

during the social design of information systems.
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Αναγνωστόπουλος Χρήστος-

Νικόλαος,Αναπληρώτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χρήστος Μουσάς, Assistant Professor of 

Computer Science, Southern Illinois University, 

ΗΠΑ (Μέλος)

Μαρίνος Ιωαννίδης, Λέκτορας, Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος (Μέλος)

"Procedural and Intelligent 

Configurable Modeling with 

Computer Graphics" (τίτλος στα 

Ελληνικά "Αυτόματη και Ευφυής 

Διαμορφώσιμη Μοντελοποίηση με 

Γραφικά Υπολογιστών"

Κύριος σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η αυτοματοποιημένη μοντελοποίηση αρχιτεκτονικών και τρισδιάστατων δομών καθώς και η ψηφιακή 

απεικόνιση τους με τη χρήση γραφικών υπολογιστή. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος σκοπός, η δημιουργία μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης 

της γεωμετρίας των κτιριακών δομών καθώς επίσης και η δημιουργία μεθόδων μηχανικής μάθησης κρίνεται απαραίτητη. Σκοπός είναι οι προαναφερθείσες 

τεχνικές να μπορούν αν αναλύσουν τα συγκεκριμένα δεδομένα προκειμένου να δημιουργήσουν νέες δομές βασισμένες σε κανόνες και περιορισμούς που θα 

δίνει ο εκάστοτε καλλιτέχνης/δημιουργός.

KILIAS ALEXANDROS 

Anagnostopoulos Christos-

Nikolaos,Associate Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Mousas Christos, Assistant Professor, University of 

Southern Ilinois, Carbondale, USA(member)Ioannidis 

Marinos, Lecturer, Cyprus University of Technology 

(member)

Procedural and Intelligent 

Configurable Modeling with 

Computer Graphics

The main purpose of the PhD thesis is the automated modeling of architectural and three-dimensional structures as well 

as their digital imaging using a graphic computer. In order to achieve this goal, the creation of methods of processing 

and analyzing the geometry of building structures as well as the creation of mechanical learning methods is considered 

necessary. The purpose is for the above-mentioned techniques to analyze the data in order to create new structures 

based on rules and limitations given by the individual artist/creator.
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Χουρμουζιάδη Αναστασία, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Καλλονιάτης Χρήστος,Αναπληρώτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου(μέλος) Σαμπανίκου Ευαγγελία, 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου(μέλος)

Τα μουσεία ως χώρος διαλόγου: Η 

δημιουργία ψηφιακών κοινοτήτων

Εδώ και αρκετά χρόνια, η συζήτηση γύρω από την επικοινωνία των μουσείων έχει μετατοπιστεί από το μουσείο - αποθήκη, σε μοντέλα τα οποία θέτουν στο 

επίκεντρο τον επισκέπτη. Το Web 2 ήρθε με τη σειρά του να προσθέσει μία σειρά από εργαλεία που καθιστούν τη συμμετοχή και την διάδραση με τα μουσεία 

πιο εφικτή από ποτέ. Παρόλα αυτά, τα μουσεία μοιάζουν αμήχανα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Η επικοινωνία τους εξακολουθεί να βασίζεται σε ένα 

διδακτικό μοντέλο – από έναν προς πολλούς. Το θέμα λοιπόν δεν είναι η βελτίωση της επικοινωνιακής πολιτικής, αλλά η ριζική αλλαγή της επικοινωνιακής 

φιλοσοφίας των μουσείων. Σε αυτή την έρευνα θα εξετάσω αν τα μέλη μιας κοινότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν, αρχικά, μέσα από οριζόντιες 

συζητήσεις να γνωρίσουν το μουσείο, σε ένα δεύτερο στάδιο, αν μπορούν να στηρίξουν τις δράσεις του μουσείου και, τέλος, αν θα μπορούσαν να καταλήξουν 

σε  πρωτοβουλίες που θα πραγματωθούν μέσα στο μουσείο. Αυτά τα ερωτήματα με τη σειρά τους δημιουργούν μία σειρά από άλλους προβληματισμούς, 

όπως: πόσο οριζόντια μπορεί να είναι μία τέτοιου είδους συζήτηση ή πόσο εύκολο -λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που λειτουργούν τα Ελληνικά κρατικά 

μουσεία- είναι να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, αλλά και πόσο εύκολα θα εμπλακεί το κοινό σε μία τέτοια συζήτηση. 

KAVOURA THEODORA

Chourmouziadi Anastasia, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Kalloniatis Christos, Associate Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member) Sampanikou Evaggelia, Professor, 

Department of Cultural Technology and Communication, 

University of the Aegean (member)DCTC

Museums as a place for dialogue: The 

creation of digital communities

For several years now, the discussion about museum communication has shifted from the museum-warehouse to 

models that put the visitor in the center. Web 2 has in turn added a series of tools that make engaging and interacting 

with museums more feasible than ever before. However, museums seem to be hesitant in this new reality. For 

museums communication is still based on a teaching model - from one to many. The issue at present is not how to 

improve communication policies, but how to bring a radical change in the communication philosophy of museums.

Social media provide the ability to create communities. Through this research I will try to examine whether the members 

of a community can initially get to know the museum through horizontal discussions, if they can support the actions of 

the museum and if they could end up with their own initiatives in the museum. These questions in turn create a series of 

other concerns, such as how horizontal a discussion like this can be, or how easy - considering how the Greek state 

museums are – such an implementation would be, but also how easily the public can engage in such a discussion. 
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Χουρμουζιάδη Αναστασία, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Εμμανουήλ Μαρίνα, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Ghent University  Industrial 

Systems Engineering and Product Design 

(μέλος), Καλλονιάτης Χρήστος,Αναπληρώτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου(μέλος)

Οπτική Επικοινωνία και έκθεση 

αντικειμένων. Μια έρευνα για τον 

ρόλο του σχεδιασμού εποπτικού 

υλικού σε δημόσιο χώρο

KELIDOU ELISAVET

Chourmouziadi Anastasia, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Emmanouil Marina, Associate Professor Ghent University  

Industrial Systems Engineering and Product Design 

(member)                       Kalloniatis Christos, Associate 

Professor, Department of Cultural Technology and 

Communication, University of the Aegean(member) 

Visual Communication and Object 

Exhibitions. An investigation of the 

role of exhibition-related material 

design, in public space

45 1322018003 ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Μπουμπάρης Νικόλαος, Μόνιμος 

Επίκουρος, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Χουρμουζιάδη Αναστασία, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος),         Παπαγεωργίου Δημήτριος, 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

(μέλος)

Αισθητηριακά επαυξημένη 

αφήγηση θρύλων και παραμυθιών 

ως εκπαιδευτικό εργαλείο για

μαθητές πρωτοσχολικής ηλικίας σε 

λαογραφικές συλλογές και 

μουσεία

ANEMOGIANNIS PANAGIOTIS DIONYSIS

Bubaris Nikolaos,Assistant 

Professor,Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Chourmouziadi Anastasia, Assistant Professor, 

Department of Cultural Technology and Communication, 

University of the Aegean (member)  Papageorgiou 

Dimitrios, Professor, Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the Aegean(member) 

Sensory-enhanced folklore 

storytelling as an educational 

resource for primary school students 

at social history collections and 

museums

46 1322018004 ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Νταραντούμης Αθανάσιος, 

Αναπληρώτής Καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κοτσαμπόπουλος Παναγιώτης, Διδάκτωρ 

Ερευνητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών. Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο (μέλος)

Marta Arguedas, Διδάκτωρ Ερευνήτρια, 

Department of Computer Science, Multimedia 

and Telecommunications, Open University of 

Catalonia, Barcelona, Spain (μέλος)

Ανακαλύπτοντας τη σχέση της 

νευροδιδακτικής με την 

παιδαγωγική Waldorf-Steiner μέσω 

της θεωρίας πολλαπλής 

νοημοσύνης

MAVRELOS EMMANOUIL

Daradoumis Athanasios, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Koutsopoulos Panagiotis, Researcher, SCHOOL OF 

ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, National 

Technical University of Athens(member)   Marta Arguedas,  

Researcher, Department of Computer Science, Multimedia 

and Telecommunications, Open University of Catalonia, 

Barcelona, Spain (member) 

Discovering the relationship of 

Neuroscience with Waldorf-Steiner 

pedagogy through the Theory of 

Multiple Intelligences

47 1322018005 ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μπουμπάρης Νικόλαος, Μόνιμος Επίκουρος, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος)Καταπότη Δέσποινα, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος)

Η ΛΕΣΒΟΣ ΤΟΥ ΓΛΕΝΤΙΟΥ: ΟΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΣΤΗ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

CHARALAMBI THEODORA

Papageorgiou Dimitrios, Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Bubaris Nikolaos,Assistant Professor,Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean (member)Catapoti Despoina, Assistant Professor, 

Department of Cultural Technology and Communication, 

University of Aegean(member)

Folk feasts and cultural practices of 

the 21st century in the Greek island 

of Lesvos

48 1322018006 ΛΑΔΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Αναγνωστόπουλος Χρήστος-

Νικόλαος,Αναπληρώτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χουρμουζιάδη Αναστασία, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος),    Παπασαλούρος Ανδρέας, 

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος)

Στρατηγικές Σχεδιασμού  και 

Ανάπτυξης

"Συνεργατικών Μαθησιακών 

Προσεγγίσεων με Χρήση Ευφυών 

ΤΠΕ σε Πολιτιστικά

Περιβάλλοντα

LADIKOU STAMATIA

Anagnostopoulos Christos-

Nikolaos,Associate Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Chourmouziadi Anastasia, Assistant Professor, 

Department of Cultural Technology and Communication, 

University of the Aegean (member)  Papasalouros 

Andreas, Assistant Professor, Department of 

Mathematics,University of the Aegean (member) 

Strategies for the design and 

development of collaborative 

learning

approaches using intelligent ICT in 

cultural environments

49 1322018007 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παυλογεωργάτος Γεράσιμος, 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καταπότη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου(μέλος), - 

Ευάγγελος Κυριακίδης, Αναπληρωτής 

Καθηγητής του Τμήματος του

Πανεπιστημίου Kent της Αγγλίας (μέλος)

Ανάπτυξη μεθοδολογίας 

βασισμένης στην πολιτιστική 

χαρτογράφηση

και τον πολιτιστικό σχεδιασμό 

(cultural planning) για τη  

διαχείριση, ανάδειξη και

αξιοποίηση του πολιτιστικού και 

φυσικού αποθέματος των ορεινών 

κοινοτήτων του

Ψηλορείτη

KALOMOIRIS GEWRGIOS

Pavlogeorgatos Gerasimos, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Catapoti Despoina, Assistant Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of 

Aegean(member) Ευάγγελος Κυριακίδης,Associate 

Professor, University of Kent, UK (member)

Developing new methodology based 

on cultural mapping

and cultural planning methods for 

management and promotion of 

cultural and natural wealth

in Mnt Ida (Psiloritis) communities

50 1322018008 ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Καταπότη Δέσποινα, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παυλογεωργάτος Γεράσιμος, Αναπληρωτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος), Καβακλή Ευαγγελία,Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου(μέλος)

Συντελεστής απήχησης (impact 

factor) και βιβλιομετρική ανάλυση: 

Μία κριτική προσέγγιση του 

τρόπου αξιολόγησης της 

σύγχρονης επιστημονικής έρευνας 

με μελέτη περίπτωσης το πεδίο 

των Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών στην 

Ελλάδα, την Κύπρο και την Μ. 

Βρετανία

XANTHOULIS ORFEAS ALEKSIOS

Catapoti Despoina, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of Aegean

Pavlogeorgatos Gerasimos, Associate Professor, 

Department of Cultural Technology and Communication, 

University of the Aegean (member) Evangelia Kavakli, 

Associate Professor, Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the Aegean (member)

Impact Factor and Bibliometrics: A 

critical approach to research 

assessment methods of Social 

Sciences and the Humanities in 

Greece, Cyprus and the UK

51 1322018009 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καρυδάκης Γεώργιος, Επίκουρος 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Μπουμπάρης Νικόλαος, Μόνιμος Επίκουρος, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος), 

Μαρία Ρούσσου, Επίκουρη Καθηγήτρια του 

Τμήματος Πληροφορικής και

Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ (μέλος)

Ευφυείς μέθοδοι ψηφιακής, 

διάχυτης και επαυξημένης 

αφήγησης, διαμοιρασμένης και 

διασυνδεδεμένης εμπειρίας 

χρήστη

TRIXOPOULOS GEWRGIOS

Caridakis Georgios, Assistant 

Professor, Dept. of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Bubaris Nikolaos,Assistant Professor,Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean  (member), Maria Roussou, Assistant Professor, of 

the Department of Informatics and Telecommunications, 

EKPA  (member)

Intelligent methods for digital, 

pervasive and augmented 

storytelling, for shared and linked 

user experience

52 1322018010 ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ

Σκοπετέας Ιωάννης, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος),Νικόλαος 

Ναγόπουλος Καθηγητής Τμήμα 

Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (και 

Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

Πανεπιστημίου Αιγαίου) (μέλος)

Κινηματογραφικές καταγραφές της 

ελληνικής οικογένειας: 

Αναπαραστάσεις και 

μετασχηματισμοί

STAMATI MARINA

Skopetheas Ioannis, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Papageorgiou Dimitrios, Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member), Nikolaps Nagoopoulos, Department of 

Sociology, University of the Aegean, (member)

The Greek family in the Greek films. 

Representations and transformations

53 1322018011 ΠΕΛΤΕΚΗ ΜΑΡΙΑ

Τσεκούρας Γεώργιος, Αναπληρώτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Αναγνωστόπουλος Χρήστος-

Νικόλαος,Αναπληρώτής Καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος), Δημήτριος 

Μακρής, Professor, Digital Information 

Research Centre, Kingston University (μέλος)

Χρωματική Βελτίωση 

Ψηφιοποιημένων έργων Τέχνης για 

άτομα με δυσχρωματοψία με 

μεθόδους Μηχανικής Μάθησης

PELTEKI MARIA

Tsekouras Georgios, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Anagnostopoulos Christos-Nikolaos,Associate Professor, 

Department of Cultural Technology and Communication, 

University of the Aegean (member) Dimitrios Makris, 

Professor, Digital Information Research Centre, Kingston 

University (member)

Color Enhancement of Digitized Art 

Paintings for People with 

Dyschromatopsia using Machine 

Learning Techniques

54 1322018012 ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Σκοπετέας Ιωάννης, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Στάθη Ειρήνη, Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος), Καταπότη 

Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος)

Η κινηματογραφική αφήγηση την 

περίοδο της κρίσης και το στοιχείο 

του «ανοίκειου» στον ελληνικό 

κινηματογράφο ( 2009 – 2019

TSITOYRA DESPOINA

Skopetheas Ioannis, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Stathi Irini, Professor,Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the Aegean(member), 

Catapoti Despoina, Assistant Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of 

Aegean(member)

Film narration and the pattern of 

Uncanny in the Greek cinema in the 

period of financial crisis (2009-2019)

55 1322018013 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Στάθη Ειρήνη, Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καταπότη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος),Σειρηνίδου Βάσια,  Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

ΕΚΠΑ (μέλος)

Ανιχνεύσεις για την βελτίωση της 

παραγωγής των ιστορικών ταινιών
POTAMIANOS ALEKSANDROS

Stathi Irini, Professor,Department of 

Cultural Technology and 

Communication, University of the 

Aegean

Catapoti Despoina, Assistant Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of 

Aegean(member), Seirinidou Vasia,   Assistant Professor, 

Faculty of History and Archaeology, EKPA (member)

Researching improvement for the 

production of Historical films
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56 1322019001 ΨΑΡΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Αναγνωστόπουλος Χρήστος-

Νικόλαος,Αναπληρώτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Βλάσιος Κασαπάκης, Επίκουρος 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου(μέλος), Καρυδάκης Γεώργιος, 

Επίκουρος Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (μέλος)

Επεξεργασία και Σύνθεση Κίνησης 

Εικονικών Χαρακτήρων σε 

περιβάλλοντα Μικτής 

Πραγματικότητας

PSARROS DOUKAS

Anagnostopoulos Christos-

Nikolaos,Associate Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean 

Kasapakis Vlasios, Assistant Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of 

Aegean(member),Caridakis Georgios, Assistant Professor, 

Dept. of Cultural Technology and Communication, 

University of the Aegean (member)

Edit and Composition of Virtual 

Characters in Mixed Reality 

Environments

57 1322019002 ΚΑΨΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σαμπανίκου Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος), Λεοντάρης 

Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Σκηνοθεσίας Θεάτρου και Κινηματογράφου, 

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,  Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου

Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

Ανιχνεύοντας τη µικρού µήκους 

ταινία: αναπαράσταση, 

σκηνοθεσία, αισθητική, παραγωγή 

και προώθηση

KAPSANAKIS GEWRGIOS

Papageorgiou Dimitrios, Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Sampanikou Evaggelia, Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication(member), Leontaris 

Ioannis, Associate Professor, Associate professor, 

Department of theater studies,University of 

Peloponnese

THE SHORT FILM Exploring the Short 

Film: Creative Mise en Scene, 

Aesthetics, Production, Promotion

58 1322019003 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Καβακλή Ευαγγελία,Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σαμπανίκου Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος),Στυλιαράς 

Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Παν/μιο Πατρών, 

(μέλος)

Μελέτη πολιτισμικών 

χαρτογραφικών εφαρμογών με 

σκοπό τον ορισμό, την 

εννοιολογική κανονικοποίησή τους 

και την καλύτερη απόδοσή 

πληροφορίας στον τελικό χρήστη

MOUSOURIS SPURIDWN

Evangelia Kavakli, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Sampanikou Evaggelia, Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication(member), Stiliaras 

Gewrgios, Associate Professor,  Faculty of History and 

Archaeology, University of Patras(member)

The study of cultural mapping 

applications for the purpose of their 

definition, their conceptual 

standardization and better end-user 

information delivery

59 1322019004 ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Κώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τσεκούρας Γεώργιος, Αναπληρώτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος), Βούρος Γεώργιος, Καθηγητής , 

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 

Πανεπιστήμιο Πειραιά (μέλος)

Λογισμικά διαλόγου και 

ερωταπαντήσεων με ΤΝ (AI 

chatbots) στο χώρο του ψηφιακού 

πολιτισμού

MARITIMIADIS SAVVAS

Kotis Konstantinos, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of Aegean

Tsekouras Georgios, Associate Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member), Vouros Gewrgios, Professor, 

Department of Digital Systems, University of Piraeus 

(member)

A dialogue and QA softbots (ΑΙ 

chatbots) in the Digital Culture 

domain

60 1322019005 ΜΑΝΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Σκοπετέας Ιωάννης, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Καταπότη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος),Δέσποινα Κακλαμανίδου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, τμήμα Κινηματογράφου, 

ΑΠΘ(μέλος)

Η τηλεοπτική αφήγηση στον 21ο 

αιώνα. Η περίπτωση των σειρών 

της πλατφόρμας Netflix

MANOUVELOS EYAGGELOS

Skopetheas Ioannis, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Catapoti Despoina, Assistant Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of 

Aegean(member), Despoina Kaklamanidou, Assistant 

Professor, Department of Film, AUTH(member)

Television storytelling in the 21st 

century. The case of the Netflix 

platform series

61 1322020001 ΠΑΝΤΕΛΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Καλλονιάτης Χρήστος,Αναπληρώτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καβακλή Ευαγγελία,Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου(μέλος), Κωνσταντίνος 

Λαμπρινουδάκη,Καθηγητής, Τμήματος 

Ψηφιακών

Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά(μέλος)

Αντικείμενα ή

Γεγονότα; Μια μεθοδολογία για 

την υλοποίηση διαφορετικών 

οπτικών του ίδιου

συστήματος λογισμικού

PANTELELLIS MICHAIL

Kalloniatis Christos, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Evangelia Kavakli, Associate Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member), Konstantinos Labrinoudakis, Professor, 

Department of Digital Systems, University of Piraeus 

(member)

Objects or Events? A methodology

to enable different views on the same 

software system

62 1322020002 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καταπότη Δέσποινα, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μανώλης Πατηνιώτης,  Καθηγητής,Τμήμα 

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, 

ΕΚΠΑ(μέλος)

Πηνελόπη Παπαηλία,  Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας(μέλος)

Ζώντας στη μετάβαση: Πώς η 

"ψηφιακή μεταιχμιακότητα" 

(Digital Liminality) μεταβάλλει τις 

θεσμικές δομές της ύστερης 

νεωτερικότητας

KARAMPELAS GEWRGIOS

Catapoti Despoina, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of Aegean

Manolis Patiniotis, Professor, Department of History and 

Philoshophy of Science,EKPA (member), Pinelopi Papailia, 

Department of History, Archeology and Social 

Anthropology, University of Thessaly,(member)

Living in Transit : How “Digital 

Liminality” Transforms the 

Institutional Structures of Late 

Modernity

63 1322020003 ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σκοπετέας Ιωάννης, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Στάθη Ειρήνη, Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος), Σαμπανίκου 

Ευαγγελία, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (μέλος)

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ” 

(AUTEUR) ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ANESTIS PANAGIWTIS

Skopetheas Ioannis, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Stathi Irini, Professor,Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean(member),Sampanikou Evaggelia, Professor, 

Department of Cultural Technology and 

Communication(member)

ΤΗΕ CONCEPT OF THE “AUTEUR”IN 

THE POST WAR GREEK FILM 

INDUSTRY

64 1322020004 ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Καταπότη Δέσποινα, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καλλονιάτης Χρήστος,Αναπληρώτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου(μέλος), Καβρουδάκης Δημήτριος, 

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος)

Επαναπροσδιορίζοντας την έννοια 

της “αστικής ευφυΐας”: πολιτιστική 

διαμεσολάβηση και χαμένες 

συνδέσεις

XWMATIANOU
MARGARITA 

KONSTANTINA

Catapoti Despoina, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of Aegean

Kalloniatis Christos, Associate Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean (member), Kavroudakis Dimitrios, Assistant 

Professor, Department of Geography, University of the 

Aegean (member)

Urban Intelligence; smart cities, 

cultural mediation and lost 

connections

65 1322020005 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ

Κώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Νικόλαος Ναγόπουλος Καθηγητής Τμήμα 

Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (και 

Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

Πανεπιστημίου Αιγαίου) (μέλος) Βούρος 

Γεώργιος, Καθηγητής , Τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά (μέλος)

Μοντελοποίηση και οπτική 

ανάλυση μεταναστευτικών 

σημασιολογικών τροχιών στις 

τοπικές κοινωνίες και κουλτούρες

KARATHANASI MARIA

Kotis Konstantinos, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of Aegean

Nikolaps Nagoopoulos, Department of Sociology, 

University of the Aegean, (member)Vouros Gewrgios, 

Professor, Department of Digital Systems, University of 

Piraeus (member)

Modeling and Visual Analytics of 

Immigration Semantic Trajectories in 

local societies and cultures in social 

media networks

66 1322020006 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Κώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τσεκούρας Γεώργιος, Αναπληρώτής 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος), Βούρος Γεώργιος, Καθηγητής , 

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 

Πανεπιστήμιο Πειραιά (μέλος)

Πρόβλεψη γεγονότων μέσω 

σημασιολογικής, συναισθηματικής, 

αναλυτικής μεγάλων δεδομένων 

κοινωνικών δικτύων

THEOCHAROPOULOS THEOCHARIS

Kotis Konstantinos, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of Aegean

Tsekouras Georgios, Associate Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member), Vouros Gewrgios, Professor, 

Department of Digital Systems, University of Piraeus 

(member)

Event Prediction based on semantic 

sentiment analytics of big data in 

social media networks

67 1322020007 ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Κώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καβακλή Ευαγγελία,Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου(μέλος), Βούρος Γεώργιος, Καθηγητής 

, Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 

Πανεπιστήμιο Πειραιά (μέλος)

Ανάλυση Σημασιολογικών Τροχιών 

και Συστήματα Προτάσεων
AGGELIS SWTIRIOS

Kotis Konstantinos, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of Aegean

Evangelia Kavakli, Associate Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean(member),Vouros Gewrgios, Professor, 

Department of Digital Systems, University of Piraeus 

(member)

Semantic trajectory analytics and 

recommendation systems

68 1322020008 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Παυλογεωργάτος Γεράσιμος, 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σκοπετέας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου(μέλος), 

Σκαναβή – Τσαμπούκου Κωνσταντίνα, 

Καθηγήτρια στο Τμήμα Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (μέλος)

Ο ρόλος του Περιβαλλοντικού 

ντοκιμαντέρ στην περιβαλλοντική 

επικοινωνία: Σύγκριση 

αφηγηματικών τεχνικών 

περιβαλλοντικού ντοκιμαντέρ

KATSOURIS MICHALIS

Pavlogeorgatos Gerasimos, Associate 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Skopetheas Ioannis, Assistant Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean (member), Skanavi Tsampoukou Konstantina, 

Professor, Department of Environment, University of 

Aegean

The impact of environmental 

documentary in environmental 

communication: Comparison of 

narrative techniques in 

environmental documentary

69 1322020009 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Βλάσιος Κασαπάκης, Επίκουρος 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μπουμπάρης Νικόλαος, Μόνιμος Επίκουρος, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(μέλος)Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας 

Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής του 

Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών 

Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο 

Κρήτης (μέλος)

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση 

Μεθόδων Ψηφιακής Διαδραστικής 

Αφήγησης για Παιχνίδια 

Εμβυθιστικής Εικονικής 

Πραγματικότητας

IWANNIDIS MARIOS

Kasapakis Vlasios, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of Aegean

Bubaris Nikolaos,Assistant Professor,Department of 

Cultural Technology and Communication, University of the 

Aegean (member), Ouggridis Konstantinos Alketas, 

Associate Professor, Architecture Department, Technical 

University of Crete(member)

Design and Evaluation ofInteractive 

Digital Storytelling Techniques for 

Immersive Virtual Reality Games

70 1322020010 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Καρυδάκης Γεώργιος, Επίκουρος 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κόλλια Στέφανο, Καθηγητή του Εθνικού και 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (μέλος)

Σταφυλοπάτη Ανδρέα – Γεώργιο,  Καθηγητή του 

Ενικού και Καποδιστριακού Παν/μίου  Αθηνών   

(μέλος)

Εξόρυξη και ανάλυση 

πληροφορίας σε δημόσια έγγραφα 

με χρήση βαθιάς μηχανικής 

μάθησης και επεξεργασίας 

φυσικής γλώσσας

ARABATZIS GABRIHL

Caridakis Georgios, Assistant 

Professor, Dept. of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Kollia Stefano, Professor, National Technical University of 

Athens(member),Stafilopati Andrea Gewrgio, 

EKPA(member)

Information extraction in public 

records using deep learning and 

natural language processing 

techniques

71 1322020011 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναγνωστόπουλος Χρήστος-

Νικόλαος,Αναπληρώτής Καθηγητής, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καταπότη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος), 

Μουσάς Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, 

Department of Computer Graphics Technology, 

Purdue University, USA(μέλος)

Ψηφιακή 3D μοντελοποίηση και 

ανασυναρμολόγηση θραυσμάτων 

κεραμικών αγγείων με χρήση 

τοπικών γεωδαιτικών 

συντεταγμένων και την μέθοδο 

Διατομής Πάχους

STAMATOPOULOS MICHAIL

Anagnostopoulos Christos-

Nikolaos,Associate Professor, 

Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the 

Aegean

Catapoti Despoina, Assistant Professor, Department of 

Cultural Technology and Communication, University of 

Aegean(member),Mousas Christos, Assistant Professor, 

Department of Computer Graphics Technology, Purdue 

University, USA(member)

3D modelling and reassembly of 

ceramic sherds using local geodetic 

distances and thickness profile

72 1322020012 ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

Χουρμουζιάδη Αναστασία, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Στάθη Ειρήνη, Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος),Γρηγόρης 

Πασχαλίδης, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας, 

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας, Α.Π.Θ (μέλος )

Η χρήση της κινούμενης εικόνας 

στα ελληνικά μουσεία
GALANI ELENI

Chourmouziadi Anastasia, Assistant 

Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Stathi Irini, Professor,Department of Cultural Technology 

and Communication, University of the Aegean(member), 

Grigoris Paschalidis, Professor, Department of Journalism 

and Media, AUTH (member)

The use of the moving image in Greek 

museums

73 1322020013 ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ

Καρυδάκης Γεώργιος, Επίκουρος 

Καθηγητής,Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Μπούνια Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος), Καταπότη 

Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος)

Σημασιολογική ενσωμάτωση της 

Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς 

μέσω ψηφιακών πληθοποριστικών 

συστημάτων και ανοικτών 

συμμετοχικών υποδομών

ZIKOU MARIANA

Caridakis Georgios, Assistant 

Professor, Dept. of Cultural 

Technology and Communication, 

University of the Aegean

Bounia Alexandra, Professor, Department of Cultural 

Technology and Communication, University of the Aegean 

(member), Catapoti Despoina, Assistant Professor, 

Department of Cultural Technology and Communication, 

University of Aegean(member)

Semantic Integration of Intangible 

Cultural Heritage via Digital 

Crowdsourcing Systems and Open 

Participatory Infrastructures


