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Το Εργαστήριο «Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογές 

Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες» δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης και της κοινωνικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Ασφάλειας 

και Προστασίας της Ιδιωτικότητας, καθώς και των Εφαρμογών Πληροφορικής & 

Νέων Τεχνολογιών στις Κοινωνικές Επιστήμες, υπό διεπιστημονική προσέγγιση. 

Αποστολή του εργαστηρίου είναι η υλοποίηση δράσεων για τη διεπιστημονική μελέτη 

και έρευνα στο σχεδιασμό, τη χρήση και τις επιπτώσεις των Πληροφοριακών 

Τεχνολογιών για την Ασφάλεια και Προστασία της Ιδιωτικότητας, με έμφαση στο 

κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο δράσης των κοινωνικών υποκειμένων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η αποστολή του Εργαστηρίου εξειδικεύεται στους εξής τομείς 

δράσης: 

• Τη μελέτη, έρευνα, συλλογή, ανάλυση και τεκμηρίωση πληροφοριακών και 

κοινωνικών δεδομένων που άπτονται των Τομέων της Ασφάλειας, της Προστασίας 

της Ιδιωτικότητας και των Εφαρμογών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών στις 

Κοινωνικές Επιστήμες. 

• Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα υπό μελέτη 

αντικείμενά του. 

• Την παραγωγή και εξέλιξη καινοτόμου θεμελιωμένης διεπιστημονικής θεωρίας για 

τα υπό μελέτη αντικείμενά του, μέσα από τη σύνθεση και την περαιτέρω εξειδίκευση 

των ήδη αξιοποιούμενων θεωρητικών & μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των 

ερευνητικών εργαλείων από το χώρο της Πληροφορικής και των Κοινωνικών 

Επιστημών.  

• Την οργάνωση και υποστήριξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών στα 

υπό μελέτη αντικείμενά του. 

• Την παραγωγή σύγχρονου παιδαγωγικού και ερευνητικού υλικού σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, όπως η έκδοση άρθρων, περιοδικών, βιβλίων και συλλογικών 

τόμων. 

• Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων ή 

μελετών από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. 

• Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα συναφή εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ 

της Ελλάδας και της αλλοδαπής, με στόχο την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας 

στα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του. 



• Την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχηματιστούν σε υπηρεσίες & 

προϊόντα και μπορούν να αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

• Την ανάπτυξη δράσεων σε συνέργεια με τις τοπικές κοινωνίες όπου εδρεύει το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 

θέματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο, τη μείωση του 

ψηφιακού χάσματος με έμφαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με δυσκολία 

πρόσβασης στις Νέες Τεχνολογίες, καθώς και στην ευρεία αξιοποίηση των 

Πληροφοριακών Τεχνολογιών σε σύγχρονες πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές 

δραστηριότητες των πολιτών για τη βελτίωση του κοινωνικού τους βίου.  

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου : http://www.privasi.gr/  

http://www.privasi.gr/

