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1 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΧΘΣΤΟΣ 
 
 
 
 
 AGATHOKLEOUS CHRISTOS 

Υπολογιςτικι Νευροεπιςτιμθ 
 
 
 
 
Computational Neuroscience 

Κωνςταντίνα Νικιτα 
 
 
 
 
Konstantina Nikita 

Θ προτεινόμενθ διδακτορικι ζρευνα επικεντρϊνεται 
ςτθνυπολογιςτικι μελζτθ των  πικανϊν παρενεργειϊν τθσ 
κλινικισ πρακτικισ τθσ εν τω βάκει εγκεφαλικισ διζγερςθσ 
του καλάμου ι των βαςικϊν γαγγλίων.  Θ εν τω βάκει 
εγκεφαλικι διζγερςθ είναι μια επεμβατικι τεχνικι που 
ςυνίςταται ςτθν τοποκζτθςθ ενόσ θλεκτροδίου ςε 
ςτοχευμζνεσ δομζσ του εγκεφάλου, το οποίο διεγείρει τισ εν 
λόγω δομζσ με παλμικό ρεφμα που δίνεται από βθματοδότθ 
που τοποκετείται χειρουργικά ςτο πρόςκιο κωρακικό 
τοίχωμα.  Θα διερευνθκοφν θ δραςτθριότθτα των βαςικϊν 
γαγγλίων που ζχουν υποβλθκεί ςε εν τω βάκει εγκεφαλικι 
διζγερςθ, οι πικανοί θλεκτροφυςιολογικοί μθχανιςμοί τθσ εν 
τω βάκει εγκεφαλικισ διζγερςθσ ςτισ δομζσ του εγκεφάλου, 
κακϊσ και οι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ διαφορετικϊν 
πλθκυςμϊν νευρϊνων. Οι υποκζςεισ τθσ προτεινόμενθσ 
ζρευνασ κα βαςιςτοφν ςτισ παρατθροφμενεσ παρενζργειεσ 
που ζχουν καταγραφεί ςε αςκενείσ με Ράρκινςον οι οποίοι 
ζχουν υποβλθκεί ςε εν τω βάκει εγκεφαλικι διζγερςθ. Για τθν 
επικφρωςθ των υποκζςεϊν μασ κα χρθςιμοποιθκοφν δφο 
γνωςτά μακθματικά και βιοφυςικά υπολογιςτικά μοντζλα, τα 
μοντζλα Rubin-Terman και Kuramoto. Θ προτεινόμενθ ζρευνα 
μπορεί να αποτελζςει τθ βάςθ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ 
και βελτίωςθ τθσ τρζχουςασ κλινικισ πρακτικισ τθσ εν τω 
βάκει εγκεφαλικισ διζγερςθσ. 
 
High-frequency deep brain stimulation (DBS) of the thalamus 
or basal ganglia has received a considerable amount of 
research interest in recent years, however, there is no work 
simulating the possible side effects of this clinical practice. In 
this Thesis, we intend to investigate the neural activity of the 
human basal ganglia that have undergone deep brain 
stimulation (DBS) surgery, the possible electrophysiological 
mechanisms of the DBS on the brain structures, as well as, the 
interactions between different neural populations.Our 
ultimate goal is to set the basis for a better understanding of 
neurons’ behaviour and response to extracellular stimulation. 
Our research will mainly focus on the observed adverse effects 
recorded in Parkinsonian patients. The scientific claims will be 
validated utilizing two well- known mathematical and 
biophysical computational models (Rubin-Terman and 
Kuramoto models) that simulate neurons’ activity and will be 
based on the most recently developed neurophysiological 
theories. To simulate the DBS mechanisms, we will take into 
account all the recorded frequency bands presented in the 
literature. The expected knowledge may provide the basis for 

Κ. Νικιτα, 
Δ.-Δ. Κουτςοφρθσ, 
Γ. Στάμου 
 
 
Konstantina Nikita 
Dimitrios Koutsouris 
Giorgos Stamou 

Ελλθνικι 
 
 
 
 
Greek 



future investigation on DBS and improvements in its clinical 
application, aiming at the elimination of possible side effects 
as well as for further understanding of neural behavior, 
especially under external neuromodulation. 

 2 ΑΝΔΙΑΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 
 
 
 
ANDRIANOPOULOS EFSTATHIOS 

Σχεδιαςμόσ ολοκλθρωμζνων 
οπτικϊν πομποδεκτϊν με 
δυνατότθτα λειτουργίασ ςτθν 
περιοχι THz με εφαρμογι ςτισ 
τθλεπικοινωνίεσ 5θσ γενιάσ (5G) 
 
 
Design of integrated optical 
transceivers operating in the 
THz regime with application in 
the 5th generation (5G) mobile 
communication networks 

Θρακλισ Αβραμόπουλοσ 
 
 
 
 
Iraklis Avramopoulos 

Θ διατριβι με τίτλο «Σχεδιαςμόσ ολοκλθρωμζνων οπτικϊν 
πομποδεκτϊν με δυνατότθτα λειτουργίασ ςτθν περιοχι THz 
με εφαρμογι ςτισ τθλεπικοινωνίεσ 5θσ γενιάσ»ςκοπεφειςτθν 
κεωρθτικι μελζτθ των μεκόδων γζνεςθσ ςθμάτων ςτθν 
περιοχι των Terahertz με οπτικοφσ τρόπουσ, με κατανόθςθ 
των κατάλλθλων μετρικϊν απόδοςθσ αλλά και των 
παραγόντων που περιορίηουν τισ εν λόγω διατάξεισ. Για τον 
ςκοπό αυτό, κα διεξαχκεί εκτενισ προςομοίωςθ και ανάλυςθ 
ςε περιβάλλον MATLAB των οπτικϊν διατάξεων υπεφκυνων 
για τθν γζνεςθ των τόνων πριν τθν φωτοανίχνευςθ, 
αξιολογϊντασ τισ κατάλλθλα ωσ προσ τισ αντίςτοιχεσ μετρικζσ 
απόδοςθσ και τθν ατρωςία που αυτζσ εμφανίηουν. Για τθν 
αξιολόγθςθ των πομποδεκτϊν Terahertz ςε ςυςτθμικό 
επίπεδο, κα πραγματοποιθκεί προςομοίωςθ ςε περιβάλλον 
VPIphotonicsdesignsuite. Τα παραπάνω κα προςδϊςουν 
τεχνογνωςία αλλά και εξοικείωςθ με γνϊμονα τθν υλοποίθςθ 
πειραματικισ διάταξθσ ςτο ΕΦΕ για τθν γζνεςθ και τθν 
ανίχνευςθ ςθμάτων ςτθ ςυχνοτικι μπάντα των Terahertz. 
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ προκειμζνθσ διατριβισ αποτελεί θ 
ολοκλιρωςθ ςε φωτονικι πλατφόρμα των ανωτζρω 
πομποδεκτϊν, και εν ςυνεχεία, αφοφ ζχει διαπιςτωκεί θ ορκι 
λειτουργία των οπτικϊν κυκλωμάτων, θ υλοποίθςθ 
πειραματικισ διάταξθσ με πραγματικι γζνεςθ ςιματοσ ςτθν 
περιοχι λειτουργίασ Terahertz χρθςιμοποιϊντασ τισ 
ολοκλθρωμζνεσ διατάξεισ, θ οποία κα περιλαμβάνει 
πραγματικι εκπομπι, μετάδοςθ αλλά και λιψθ του ςιματοσ. 
 
Τhe PhD thesis entitled “Design of integrated optical 
transceivers able to operate in the THz band with application 
in 5G telecommunications”, aims to study the Terahertz area 
signal generation methods using optical circuits, with an 
understanding of the key performance indicators, as well as 
the factors limiting these setups. For this purpose, extensive 
simulation and analysis will be performed in a MATLAB 
environment of the optical setups responsible for the 
generation of the frequency tones before photodetection, 
evaluating them appropriately in terms of their respective 
performance metrics and their robustness. In order to 
evaluate the Terahertz transceivers at a systemic level, a 
simulation will be performed in the VPIphotonics design suite 
environment. All the above aim to provide a know-how as well 
as some familiarity with the concepts studied, in order to 
contribute at the implementation of an experimental setup in 
the PCRL, for the generation and detection of signals in the 
Terahertz frequency band. The main objective of this thesis is 
the integration of the above transceivers on a photonic 
integrated circuit, and then, after validating experimentally 
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their correct operation, the implementation of an 
experimental setup with real signal generation in the Terahertz 
frequency band, using these PICs, which will include actual 
emission, transmission and reception of the THz signal. 

3 ΑΣΘΜΑΚΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 
 
 
ASIMAKIS NIKOLAOS 

Θλεκτρομαγνθτικζσ και 
μακθματικζσ μζκοδοι για 
αςφρματεσ τθλεπικοινωνίεσ και 
ςυςτιματα ραντάρ 
 
 
Electromagnetic and 
mathematical methods for 
wireless telecommunications 
and radar systems 

Ρ. Φράγκοσ 
 
 
 
 
P. Frangos 

Σηελ παξνύζα θάζε ζα ζπλερίζεη ηελ έξεπλά ηνππάλσ ζην 

ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο ("Σηαηηζηηθόο Έιεγρνο 
Υπνζέζεσλ θαη Εξκελεία κε ρξήζε Με-Μνλόηνλεο Λνγηθήο") 

θαη ηεο δεκνζίεπζεο (“Limiting the impact of statisticsas a 
proverbialsource offalsehood") γηα ηελ ρξήζε ινγηθήο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο γηα αλάπηπμε ηερληθώλ θαη εθαξκνγώλ πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ηερλεηήο λνεκνζύλεο, θαζώο θαη ζηελ επέθηαζή 
ηεο κε λέεο πξνζεγγίζεηο ή ζπλδπαζκό απηώλ (πρ 

machinelearning) 

 
Statistical hypothesis testing and mathematical logic for 

applications in artificial intelligence and machine learning. 
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4 ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΟΣ-
ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ 
 
 
 
VAGENAS THEODOROS-
PANAGIOTIS 

Επεξεργαςία και ανάλυςθ 
μεγάλου όγκου ιατρικϊν 
δεδομζνων 
 
 
Processing and analysis of big 
medical data 

Γεϊργιοσ Ματςόπουλοσ 
 
 
 
 
George Matsopoulos 

Σκοπόσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ αποτελεί θ ανάλυςθ και 
επεξεργαςία μεγάλου όγκου ιατρικϊν δεδομζνων. Θ ανάλυςθ  
κα βαςίηεται ςτθν ανάπτυξθ τεχνικϊν επεξεργαςίασ ιατρικϊν 
εικόνων και θ εφαρμογι τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ. 
 
The PhD thesis is focused on the analysis and processing of big 
medical data. The processing will be based on the 
development of image processing and artificial intelligence 
techniques. 
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5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 
 
 
VASILEIOU NIKOLAOS 

Επεξεργαςία και ανάλυςθ 
μεγάλου όγκου ιατρικϊν 
δεδομζνων 
 
 
Processing and analysis of big 
medical data 

Γεϊργιοσ Ματςόπουλοσ 
 
 
 
 
GeorgeMatsopoulos 

Σκοπόσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ αποτελεί θ ανάλυςθ και 
επεξεργαςία μεγάλου όγκου ιατρικϊν δεδομζνων. Θ ανάλυςθ  
κα βαςίηεται ςτθν ανάπτυξθ τεχνικϊν επεξεργαςίασ ιατρικϊν 
εικόνων και θ εφαρμογι τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ. 
 
The PhD thesis is focused on the analysis and processing of big 
medical data. The processing will be based on the 
development of image processing and artificial intelligence 
techniques. 
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Δ.-Δ. Κουτςοφρθσ 
Ρ. Αςβεςτάσ 
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6 ΓΑΝΙΤΙΔΘΣ ΘΕΟΦΑΝΘΣ 
 
 
 
 
GANITIDIS THEOFANIS 

Βιοϊατρικι Ρλθροφορικι 
 
 
 
 
Biomedical Informatics 

Κωνςταντίνα Νικιτα 
 
 
 
 
Konstantina Nikita 

Θ προτεινόμενθ διδακτορικι ζρευνα αποςκοπεί ςτθν 
κατανόθςθ των πακοφυςιολογικϊν μθχανιςμϊν τθσ 
καρωτιδικισ ακθρωμάτωςθσ και τθ βελτίωςθ τθσ πρόγνωςθσ 
ςυςχετιηόμενων καρδιαγγειακϊν ςυμβαμάτων., αξιοποιϊντασ 
μεκόδουσ τθσ Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ (ΤΝ) για τθν κατάτμθςθ 
εικόνων υπερθχογραφίασ τθσ καρωτίδασ. Θ καρωτιδικι 
ακθρωμάτωςθ πρόκειται για πακολογικι κατάςταςθ κατά τθν 
οποία το πάχοσ του αρτθριακοφ τοιχϊματοσ αυξάνει ωσ 
αποτζλεςμα τθσ εναπόκεςθσ και μετάλλαξθσ ουςιϊν, όπωσ 
λιπίδια, χολθςτερόλθ, κυτταρικά απόβλθτα, και αςβζςτιο, ςτο 
εςωτερικό του αγγείου. Θ κατάτμθςθ υπερθχογραφικϊν 
εικόνων τθσ καρωτίδασ, δθλαδι θ “ςιμανςθ” περιοχϊν 
ενδιαφζροντοσ, όπωσ θ ακθρωματικι πλάκα, αποτελεί μία 
ςθμαντικι διαδικαςία με κλινικό και ερευνθτικό αντίκτυπο, 
κακϊσ διευκολφνει επακόλουκεσ υπολογιςτικζσ αναλφςεισ και 
μπορεί να οδθγιςει ςε βζλτιςτεσ κλινικζσ αποφάςεισ. Για το 
ςκοπό αυτό, κα διερευνθκεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ 
χριςθσ κλαςικϊν τεχνικϊν κατάτμθςθσ αλλά και πιο 
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πρόςφατων μεκόδων Βακιάσ Μάκθςθσ. 
 
The proposed doctoral research aims at a deeper 
understanding of the pathophysiological mechanisms of 
carotid atherosclerosis and the improvement of prognosis of 
related cardiovascular adverse events. Carotid atherosclerosis 
is a pathological condition in which the thickness of the arterial 
wall increases as a result of the deposition of substances, such 
as lipids, cholesterol, cellular waste, and calcium, inside the 
vessel. Segmentation of carotid ultrasound images, i.e. 
"marking" areas of interest, such as atherosclerotic plaque, is 
an important process with clinical and research impact, as it 
facilitates subsequent computational analysis and can lead to 
optimal clinical decisions. Artificial Intelligence (ΑΙ) methods 
will be used towards the development of automated and 
interactive segmentation techniques for carotid ultrasound 
images and their  effectiveness will be assessed against 
traditional segmentation techniques as well as more recent 
methods based on Deep Learning. 

7 ΔΟΥΚΑΣ ΡΕΤΟΣ 
 
 
 
 
DOUKAS PETROS 

Θλεκτρομαγνθτικζσ και 
μακθματικζσ μζκοδοι για 
αςφρματεσ τθλεπικοινωνίεσ και 
ςυςτιματα ραντάρ 
 
Electromagnetic and 
mathematical methods for 
wireless telecommunications 
and radar systems 

Ρ. Φράγκοσ 
 
 
 
 
P. Frangos 

Σηε ζπλέρεηα πξόζθαησλ ζρεηηθώλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ 
ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Καζ. Π. Φξάγθνπ ζηελ Σρνιή ΗΜΜΥ 

ΕΜΠ πνπ αθνξνύζαλ ηνλ ραξαθηεξηζκό ζαιάζζηαο επηθάλεηαο 

(θαηάζηαζε ζαιάζζεο) κε ρξήζε δεδνκέλσλ ξαληάξ 
(πξαγκαηηθώλ, όζν θαη από πξνζνκνίσζε), θαζώο θαη κε ηελ 

ρξήζε “καζεκαηηθώλ fractals”, ε παξνύζα δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή ζα θηλεζεί ζηα εμήο πεξίπνπ πιαίζηα: 
1. Φξήζε ησλ πιένλ ζύγρξνλσλ θαη πξνρσξεκέλσλ κεζόδσλ 

“καζεκαηηθώλ fractals” (π.ρ. “densityfunctionmethod”). 
2. Σύγθξηζε πξόζθαησλ αξηζκεηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Καζ. Π. Φξάγθνπ γηα ην αλσηέξσ 

πξόβιεκα, ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζε πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

ξαληάξ (ηα νπνία καο εδόζεζαλ από ηελ αληίζηνηρε Ννξβεγηθή 

εξεπλεηηθή νκάδα ζπζηεκάησλ ξαληάξ) κε απνηειέζκαηα ηα 

νπνία ζα πξνθύςνπλ από αληίζηνηρα ειεθηξνκαγλεηηθά (Η/Μ) 
κνληέια. Τα ηειεπηαία ζα βαζηζζνύλ ζε ρξήζε κεζόδσλ όπσο : 

(α) κέζνδνο ηεο δηαθύκαλζεο (variance) (β) κέζνδνο 

“fractaldimension”. 
3. Φξήζε ησλ αλσηέξσλ κεζόδσλ επίζεο θαη γηα ραξαθηεξηζκό 

ηεο γήηλεο επηθάλεηαο (terrain). 

 
This PhD thesis will be in the area of using real and synthetic 

data from „Synthetic Aperture Radar‟ (SAR) for sea state and 

terrain classification by using advanced fractal mathematical 
techniques. 
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8 ΗΑΙΔΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 
 
 
 
 
ZARIDIS DIMITRIOS 

ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΩΟ 
ΤΘΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
BIG DATA IN HELATHCARE 

Δ.-Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΘΣ 
 
 
 
 
D. KOUTSOURIS 

Στθ ςφγχρονθ εποχι, θ αςκζνεια του καρκίνου ζχει επθρεάςει 
ςε μεγάλο βακμό τθν ανκρωπότθτα. Ραρά τθν ανάπτυξθ 
ςφγχρονων τεχνικϊν απεικόνιςθσ(μαγνθτικι, αξονικι 
τομογραφία) ο τρόποσ ανίχνευςθσ, διαχείριςθσ κακϊσ και θ 
αξιολόγθςθ των μεκόδων αντιμετϊπιςθσ χρειάηονται 
περιςςότερθ υποςτιριξθ από τα ςφγχρονα υπολογιςτικά 
μζςα. Θ τεχνθτι νοθμοςφνθ και ςυγκεκριμζνα οι αλγόρικμοι 
μθχανικισ/βακειάσ μάκθςθσ ςε ςυνδυαςμό με το μεγάλο 
όγκο δεδομζνων που τα ευεργετεί είναι ςε κζςθ να 

Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΘΣ  
Γ. ΜΑΤΣΟΡΟΥΛΟΣ 
 Δ. ΦΩΤΙΑΔΘΣ 
 
 
D. KOUTSOURIS 
G. MATSOPOULOS 
D. FOTIADIS 

Ελλθνικι 
 
 
 
 
Greek 



κατθγοριοποιιςουν και να ανιχνεφςουν όγκουσ με ακρίβεια. 
Θ βελτίωςθ των παραπάνω αλγορίκμων μπορεί να επιτευχκεί 
με τθν ψθφιακι επεξεργαςία εικόνασ πριν από τθ χριςθ των 
μεκόδων τεχνθτισ νοθμοςφνθσ. Ταυτόχρονα κα εξεταςτεί και 
το πρόβλθμα τθσ διαχείριςθσ των δεδομζνων μεγάλου όγκου, 
με καινοτόμεσ τεχνικζσ, πλατφόρμεσ και μεκοδολογίεσ. 
 
In the contemporary era, cancer has become an ever-
expanding disease regarding the number of the cases. Despite 
the latest advances in medical imaging modalities such as 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Computed 
Tomography (CT), detection, treatment selection and the 
evaluation of the effectiveness of the latter, require support 
from artificial intelligence algorithms. Specifically, machine and 
deep learning algorithms can utilize effectively large volume of 
medical images and other data in order to classify if a patient 
has cancer and segment the region of interest. The 
improvement of the aforementioned algorithms is crucial for 
obtaining more precise results, therefore image processing 
techniques need to be applied on medical images and extract 
various informative features that can enhance the whole AI 
application.  Moreover, in this PhD theses, the management of 
big data, using innovative techniques, platforms and 
methodologies will take place. 

9 ΚΑΪΣΑΛΘΣ ΜΑΚΟΣ 
 
 
 
 
KAISARLIS MARKOS 

Επεξεργαςία και ανάλυςθ 
επιλθπτικϊν δεδομζνων μζςω 
μαγνθτικοφ λειτουργικοφ 
ςυντονιςμοφ και ταυτόχρονου 
ΘΕΓ 
 
Processing and analysis of 
epileptic  data using fMRI and 
synchronized EEGs 

Γεϊργιοσ Ματςόπουλοσ 
 
 
 
 
George Matsopoulos 

Σκοπόσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ αποτελεί θ ανάλυςθ και 
επεξεργαςία θλεκτροεγκεφαλογραφθμάτων ςε ςυνδυαςμό με 
τθν ταυτόχρονθ λιψθ δεδομζνων από τθ χριςθ μαγνθτικοφ 
λειτουργικοφ ςυντονιςμοφ. Οι τεχνικζσ που κα αναπτυχκοφν 
κα εφαρμοςτοφν τόςο ςε υγιείσ όςο και ςε αςκενείσ. 
 
The PhD thesis is focused on the analysis and processing of 
EEGs data combined with the synchronised data acquired from 
the fMRI modality. The developed techniques will be applied 
on healthy controllers as well as patients. 

Γ. Ματςόπουλοσ 
Δ.-Δ. Κουτςοφρθσ 
Ρ. Τςανάκασ 
 
 
George Matsopoulos 
Dimitrios Koutsouris 
P. Tsanakas 
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10 ΚΑΛΑΦΑΤΘΣ ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ 
 
 
 
 
KALAFATIS ELEFTHERIOS 

Βιοϊατρικι Ρλθροφορικι 
 
 
 
 
Biomedical Informatics 

Κωνςταντίνα Νικιτα 
 
 
 
 
Konstantina Nikita 

Θ προτεινόμενθ διδακτορικι ζρευνα αποςκοπεί ςτθν 
αξιοποίθςθ μεκόδων Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ (ΤΝ) για τθν 
επίτευξθ εξατομίκευςθσ ςε παιχνίδια ςοβαροφ ςκοποφ για 
τθν υγεία. Τα παιχνίδια ςοβαροφ ςκοποφ κεωροφνται πλζον 
μια πολφτιμθ ψθφιακι παρζμβαςθ ςτο χϊρο τθσ υγείασ. Ωσ 
εκ τοφτου θ ςχεδίαςθ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςι τουσ 
αποτελεί αντικείμενο ςθμαντικισ επιςτθμονικισ μελζτθσ το 
τελευταίο διάςτθμα. Ζνα  παιχνίδι ςοβαροφ ςκοποφ ορίηεται 
ωσ παιχνίδι το οποίο ζχει ςχεδιαςτεί με κάποιο ςκοπό πζρα 
από αυτόν τθσ διαςκζδαςθσ. Στον τομζα τθσ υγείασ, τα 
παιχνίδια ςοβαροφ ςκοποφ εςτιάηουν ςτθ ςωματικι 
αποκατάςταςθ, ςτθ διάγνωςθ, ςτθν εκπαίδευςθ (αςκενϊν και 
ιατρικοφ προςωπικοφ), ςτθ ςυμμόρφωςθ ςε ιατρικζσ 
ςυςτάςεισ,  ςτθν προαγωγι υγιεινοφ τρόπου ηωισ και ςτθ 
βελτίωςθ τθσ ψυχικισ υγείασ. Θ χριςθ παιχνιδιϊν ςοβαροφ 
ςκοποφ για τθν ψυχικι υγεία φαίνεται να βρίςκει ςθμαντικό 
πεδίο εφαρμογισ και χαρακτθρίηεται από ευρεία αποδοχι 

Κωνςταντίνα Νικιτα 
Γεϊργιοσ Στάμου 
Α.-Γ. Σταφυλοπάτθσ 
 
 
Konstantina Nikita 
G. Stamou 
A.-G. Stafylopatis 

Ελλθνικι 
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τόςο από τουσ χριςτεσ όςο και από το ιατρικό προςωπικό.Με 
τθ βοικεια μεκόδων αυτοματοποιθμζνθσ παραγωγισ και 
επιλογισ περιεχομζνου, το παιχνίδι ςοβαροφ ςκοποφ μπορεί 
πλζον να γίνει «ζξυπνο», αξιοποιϊντασ πλθροφορία που 
παρζχεται από το προφίλ και τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ 
του χριςτθ και να προςαρμόςει ι ακόμα και να δθμιουργιςει 
το περιεχόμενό του με ςτόχο να βελτιϊςει τθν ψθφιακι 
παρζμβαςθ που προςφζρει. Θ ενςωμάτωςθ μεκόδων ΤΝ ςε 
ζξυπνα παιχνίδια ςοβαροφ ςκοποφ ςτο χϊρο τθσ υγείασ 
προςφζρει δυνατότθτεσ δυναμικισ αυξομείωςθσ του 
επιπζδου δυςκολίασ, αλλαγισ των ςτόχων και των κανόνων, 
προβολισ εξατομικευμζνων μθνυμάτων και προςαρμογισ του 
περιεχομζνου ςε πραγματικό χρόνο με αυτόματο τρόπο, 
παρζχοντασ μια εξατομικευμζνθ εμπειρία ςτο χριςτθ. 
 
The proposed doctoral research aims to utilize Artificial 
Intelligence (AI) methods to achieve personalization in serious 
games. A serious game is defined as a game designed for a 
purpose other than that of entertainment. In the field of 
healthcare, serious games focus on physical rehabilitation, 
diagnosis, education (of patients and medical staff), adherence 
to medical recommendations, promotion of a healthy lifestyle 
and improvement of mental health. The use of serious games 
for improving mental health seems to find a significant scope 
and is widely accepted by both users and medical staff. Serious 
games can now be "smart", utilizing information provided by 
the user's profile and emotional state and adapting or even 
creating their content in order to improve the digital 
intervention they offer. The integration of AI methods in 
serious gamesoffers possibilities of dynamic changeof goals, 
rules and level of difficulty, display of personalized messages 
and adaptation of the content in real time automatically, 
providing a personalized experience to the user. 

11 ΚΥΙΑΗΘ ΕΥΥΔΙΚΘ 
 
 
 
 
KYRIAZI EVRYDIKI 

Σχεδίαςθ και ανάπτυξθ 
ςυςτθμάτων οπτικισ μετάδοςθσ 
και αλγορίκμων ψθφιακισ 
επεξεργαςίασ ςιματοσ με 
χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ 
εκμάκθςθσ για τθν οπτικι 
διαςφνδεςθ κζντρων 
δεδομζνων 
 
Design and development of 
optical transmission systems 
and machine learning enhanced 
digital signal processing 
algorithms for data center 
interconnectivity 

Θρακλισ Αβραμόπουλοσ 
 
 
 
 
Iraklis Avramopoulos 

Θ διατριβι για τον τίτλο τθσ κζςθσ «Σχεδίαςθ και ανάπτυξθ 
ςυςτθμάτων οπτικισ μετάδοςθσ και αλγορίκμων ψθφιακισ 
επεξεργαςίασ ςιματοσ με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ 
εκμάκθςθσ για τθν οπτικι διαςφνδεςθ κζντρων δεδομζνων» 
ςκοπεφει ςτθν ςχεδίαςθ  και  υλοποίθςθ  καινοτόμων  
αλγορίκμων επεξεργαςίασ υψίρρυκμων ςθμάτων με χριςθ 
τεχνικϊν μθχανικισ εκμάκθςθσ, οι οποίοι κα είναι κατάλλθλα 
ςχεδιαςμζνοι για εφαρμογι ςε ελαςτικά οπτικά δίκτυα και 
ςτθν διαςφνδεςθ υπολογιςτικϊν κζντρων δεδομζνων. 
Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ διατριβισ κα αναπτυχκοφν 
αρχικά και κα μελετθκοφν αλγόρικμοι επεξεργαςίασ ςθμάτων 
PAM4 και 16QAM για ρυκμοφσ άνω των 56 Gbaud. Στθν 
ςυνζχεια, οι αλγόρικμοι αυτοί κα διαμορφωκοφν κατάλλθλα 
ϊςτε λειτουργίεσ τθσ αλυςίδασ ανίχνευςθσ ςιματοσ να 
αντικαταςτακοφν με αλγορικμικά μζρθ που υποςτθρίηουν τθν 
χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ εκμάκθςθσ. 
 
The dissertation title "Design and development of optical 

Θρ. Αβραμόπουλοσ 
M. Βαρβαρίγοσ 
Γ. Ματςόπουλοσ 
 
 
Iraklis Avramopoulos 
M. Varvarigos 
G. Matsopoulos 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 



transmission systems and machine learning enhanced digital 
signal processing algorithms for data center interconnectivity" 
aims at the design and implementation of high-speed signal 
processing innovative algorithms using machine learning 
techniques which are suitably designed for application in 
flexible optical networks and in the interconnection of 
computer data centers. Especially, in the context of the 
dissertation, PAM4 and 16QAM signal processing algorithms 
for rates above 56 Gbaud will be initially developed and then 
studied. Consequently, these algorithms will be configured to 
replace chain functions of signal detection with algorithmic 
parts in order to support machine learning techniques. 

12 ΜΑΚΑΟΥΝΘΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
MAKAROUNIS KONSTANTINOS 

Θλεκτρομαγνθτικζσ και 
μακθματικζσ μζκοδοι για 
αςφρματεσ τθλεπικοινωνίεσ και 
ςυςτιματα ραντάρ 
 
Electromagnetic and 
mathematical methods for 
wireless telecommunications 
and radar systems 

Ρ. Φράγκοσ 
 
 
 
 
P. Frangos 

Επίιπζε Σπζηεκάησλ Δηαθνξηθώλ Εμηζώζεσλ κε Εθαξκνγέο 

ζε Αιγνξίζκνπο Τερλεηήο Ννεκνζύλεο : Η επίιπζε 
ζπζηεκάησλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ απνηειεί ην θύξην 

πξόβιεκα ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεδία. Δηάθνξα κνληέια, 

όπσο ηα επηδεκηνινγηθά, δελ είλαη γξακκηθά θαη ε εκπινθή ησλ 
δεηνπκέλσλ ζπλαξηήζεσλ  δελ είλαη γξακκηθήο κνξθήο. Οη 

αιγόξηζκνη Τερλεηήο Ννεκνζύλεο, κε βάζε Τερλεηό 

Νεπξσληθό Δίθηπν, παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλαδήηεζε 
ιύζεο ή ιύζεσλ ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα. 

   Σηε δηαηξηβή νη παξάκεηξνη ησλ δεηνπκέλσλ ζπλαξηήζεσλ 
ζα είλαη νη είζνδνη ζην Τερλεηό Νεπξσληθό θαη νη απνθιίζεηο-

ζθάικαηα  ζα είλαη νη έμνδνη. Κάζε λ-άδα παξακέηξσλ ζα 

απνηειεί κία ελαιιαθηηθή ιύζε. Οη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζα 
παξάγνληαη κε Γελεηηθό Αιγόξηζκν. 

   Η  εθπαίδεπζε ηνπ Τερλεηνύ Νεπξσληθνύ  Δηθηύνπ ζα 

γίλεηαη κε θαηαλνκή ιάζνπο ή κε αλάιπζε παξαγόλησλ ή θαη 
κε ηα δύν. Επίζεο, ζα δηακνξθσζεί, κε αλάιπζε παξαγόλησλ,  

θέιπθνο θαλόλσλ-ζπκπεξαζκάησλ γηα ην πνύ βξίζθνληαη 

θαιέο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. 

  Οη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ παξάγνληαη κε Γελεηηθό 

Αιγόξηζκν ειέγρνληαη από ην Τερλεηό Νεπξσληθό Δίθηπν  θαη 

από ην θέιπθνο θαλόλσλ-ζπκπεξαζκάησλ θαη όζεο θξίλνληαη 
θαιέο δνθηκάδνληαη ζην κνληέιν. 

   Μία ελαιιαθηηθή ιύζε βαζκνινγείηαη κε βάζε ηελ 

απόθιηζε, ηελ απιόηεηά ηεο, ηελ ζπκβαηόηεηά ηεο κε 
πξνγελέζηεξε γλώζε θιπ. άξα, ζα εθαξκνζζεί κέζνδνο 

αμηνιόγεζεο κε πνιιά θξηηήξηα.  

  Τν Τερλεηό Νεπξσληθό Δίθηπν θαη ην θέιπθνο θαλόλσλ-
ζπκπεξαζκάησλ ζα εμειίζζνληαη ζηαδηαθά. 

   Γηα ην θόκβνπο ηνπ Τερλεηνύ  Νεπξσληθνύ Δηθηύνπ ζα 

εμεηαζηνύλ θαη ζπλαξηήζεηο θπκαηηθήο κνξθήο. 
   Επίζεο, ε έμνδνο ηνπ Τερλεηνύ Νεπξσληθνύ Δηθηύνπ κπνξεί 

λα είλαη ν βαζκόο ή ην επίπεδν αμηνιόγεζεο πνπ πξνθύπηεη από 

ηε κέζνδν κε πνιιά θξηηήξηα. Καη ε πεξίπησζε απηή ζα 

εμεηαζηεί. 

   Σεκεηώλεηαη όηη ε καζεκαηηθή  έθθξαζε ησλ δεηνπκέλσλ 

ζπλαξηήζεσλ δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηή. Σπλεπώο, ν 
αξηζκόο ησλ παξακέηξσλ (είζνδνη ζην Τερλεηό Νεπξσληθό 

Δίθηπν) κπνξεί λα είλαη κεγάινο ή παξάιιεια λα ιακβάλεη 

ρώξα δνθηκή δηαθόξσλ καζεκαηηθώλ εθθξάζεσλ. 
 

Solution of systems of differential equations with applications 

Ρ. Φράγκοσ 
Ρ. Στεφανζασ 
Ρ. Τςανάκασ 
 
 
P. Frangos 
Petros Stefaneas 
P. Tsanakas 
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to artificial intelligence algorithms. 
13 ΜΑΜΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

 
 
 
 
MARMALIDOU ANNA 

Βιοϊατρικι Ρλθροφορικι 
 
 
 
 
Biomedical Informatics 

Κωνςταντίνα Νικιτα 
 
 
 
 
Konstantina Nikita 

Θ προτεινόμενθ διδακτορικι ζρευνα αποςκοπεί ςτθν 
κατανόθςθ των πολφπλοκων και πολυπαραγοντικϊν αιτιϊν 
τθσ θλικιακισ εκφφλιςθσ τθσ ωχράσ κθλίδασ, κακϊσ και ςτθ 
βελτίωςθ τθσ πρόλθψθσ και τθσ κεραπείαστθσ με τθ χριςθ 
μεκόδων Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ (ΤΝ). Θ θλικιακι εκφφλιςθ 
τθσ ωχράσ κθλίδασ κατθγοριοποιείται ςε ξθροφ τφπου (μθ-
εξιδρωματικι ι ατροφικι και ςε υγροφ τφπου (εξιδρωματικι 
ι νεοαγγειακι) και, ςφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό 
Υγείασ, είναι θ κφρια αιτία τφφλωςθσ ςτισ ανεπτυγμζνεσ 
χϊρεσ,ενϊ κατατάςςεται τρίτθ παγκοςμίωσ μετά τον 
καταρράκτθ και το γλαφκωμα. Για τθν κατανόθςθ τθσ 
πακοφυςιολογίασ τθσ θλικιακισ εκφφλιςθσ τθσ ωχράσ κθλίδασ 
και τθ διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ νζων 
παραγόντων νευροπροςταςίασ, κα αναπτυχκοφν 
υπολογιςτικά μοντζλα φωτοχποδοχζων. Ραράλλθλα, κα 
διερευνθκεί θ δυνατότθτα βελτίωςθσ τθσ οφκαλμικισ 
απεικόνιςθσ, θ οποία αποτελεί τθ βάςθ για τθν πρόλθψθ και 
διαχείριςθ αςκενϊν με θλικιακι εκφφλιςθ τθσ ωχράσ κθλίδασ, 
διαβθτικι αμφιβλθςτροειδοπάκεια και απόφραξθ του 
αμφιβλθςτροειδοφσ, ςυνδυάηοντασ τθ μζκοδο τομογραφικισ 
απεικόνιςθσ OpticalCoherenceTomography (OCT) με τεχνικζσ 
ΤΝ. 
 
The proposed doctoral research aims to unravel the complex 
and multifactorial causes of Age-related Macular Degeneration 
(AMD), as well as to advance prevention and treatment of 
AMDwith the use of Artificial Intelligence methods. AMD 
occurs in neovascular ("wet" or exudative) and nonneovascular 
("dry" or nonexudative) forms, and, according to the World 
Health Organization, it is the leading cause of blindness in 
developed countries and ranks third worldwide after cataract 
and glaucoma. To understand the pathophysiological 
mechanisms of AMD and investigate the possible desirable 
effects of new neuroprotection agents, computational 
modelsof photoreceptor cellswill be developed. Moreover, 
ocular imaging, which is the mainstay for prevention and 
management of patients with macular degeneration, diabetic 
retinopathy, and retinal vein occlusion, will be enhanced by 
combining optical coherence tomography with AI techniques. 

Κωνςταντίνα Νικιτα 
Σπυρζττα Γολεμάτθ 
Γ. Στάμου 
 
 
Konstantina Nikita 
Spyretta Golemati 
Giorgos Stamou 
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14 ΜΡΑΤΣΙΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΘΣ 
 
 
 
 
BARTSIOKAS IOANNIS 

Αλγόρικμοι Ρροςαρμοςτικισ 
Ανάκεςθσ αδιοπόρων ςε 
Κυψελωτά Δίκτυα 5θσ Γενιάσ 
(5G) με Χριςθ Τεχνικϊν 
Μθχανικισ Μάκθςθσ 
 
Machine Learning-Based 
Adaptive Radio Resource 
Management Algorithms in 5G 
Cellular Networks 

Δ.-Θ. Κακλαμάνθ 
 
 
 
 
Dimitra Kaklamani 

Oι αυξανόμενεσ απαιτιςεισ για μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ 
μετάδοςθσ ςε κινθτοφσ χριςτεσ και θ υποςτιριξθ εφαρμογϊν 
με ελάχιςτθ κακυςτζρθςθ, ζδωςε ϊκθςθ ςτθν ειςαγωγι των 
δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ 5θσ γενιάσ. Στoπλαίςιο αυτό, 
υποςτθρίηονται καινοτόμεσ τεχνολογίεσ, όπωσ θ χριςθ 
χιλιοςτομετρικϊν κυμάτων μετάδοςθσ, κακϊσ και θ φπαρξθ 
κινθτϊν αναμεταδοτϊν. Συνεπϊσ, θ ανάγκθ για αποδοτικι 
ανάκεςθ ραδιοπόρων ςτουσ κινθτοφσ χριςτεσ κακίςταται πιο 
επίκαιρθ από ποτζ. Στα πλαίςια τθσ διδακτορικισ διατριβισ, 
κα μελετθκοφν αλγόρικμοι προςαρμοςτικισ ανάκεςθσ 
ραδιοπόρων με χριςθ τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ, ζτςι 

Δ.-Θ. Κακλαμάνθ 
Iάκωβοσ Βενιζρθσ 
Ακ. Ραναγόπουλοσ 
 
 
Dimitra Kaklamani 
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ϊςτε κάκε φορά να πραγματοποιείται θ βζλτιςτθ κατανομι 
ανάλογα με τισ ςυνκικεσ του δικτφου. 
 
Τhe increasing demand for increased user data rates and the 
support of zero latency applications, has boosted scientific 
research towards the implementation of fifth generation (5G) 
networks. In this context, novel technologies are introduced, 
such as millimeter wave (mmWave) transmission, as well as 
the support of mobile relay nodes. Therefore, effective 
resource allocation is of utmost importance. In the framework 
of the proposed Ph.D thesis, various radio resource 
management algorithms will be investigated, with emphasis in 
the usage of machine learning techniques, in order to achieve 

optimum allocation per network realization. 
15 ΝΙΚΟΛΑΪΔΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

 
 
 
 
NIKOLAIDIS DIMITRIOS 

Εφαρμογι 
προγραμματιηόμενων 
ολοκλθρωμζνων φωτονικϊν 
κυκλωμάτων ςε αςφρματα 
δίκτυα 5θσ γενιάσ 
 
Implementation of 
programmable photonic 
integrated circuits in 5G wireless 
networks 

Θρακλισ Αβραμόπουλοσ 
 
 
 
 
Iraklis Avramopoulos 

Θ κεματικι περιοχι τθσ διατριβισ εςτιάηεται ςτθν χριςθ 
ολοκλθρωμζνων φωτονικϊν κυκλωμάτων για τθν 
πραγματοποίθςθ πομποδεκτϊν, ικανϊν για τθν 
πραγματοποίθςθ  διεργαςιϊν ςε αςφρματα δίκτυα 5θσ γενιάσ, 
οι οποίεσ δεν είναι εφκολο να πραγματοποιθκοφν με 
θλεκτρονικά κυκλϊματα. Τζτοιεσ διεργαςίεσ είναι γζννθςθ 
ευρυηωνικϊν ςθμάτων ςε μπάντεσ ςυχνότθτεσ μεγαλφτερεσ 
των 92 GHz ζωσ και 300 GHz, θ ςχθματοποίθςθ δζςμθσ που 
εξζρχεται τθσ κεραίασ, κακϊσ και θ λιψθ τζτοιων 
ευρυηωνικϊν ςθμάτων. Επίςθσ εςτιάηεται και ςτθν διεπαφι 
των ςυγκεκριμζνων πομποδεκτϊν με τα υπόλοιπα δομικά 
ςτοιχεία ενόσ κόμβου δικτφου 5θσ γενιάσ, με τθν ανάπτυξθ 
του κατάλλθλου υλικολογιςμικοφ ςε ςυςτοιχίεσ επιτόπια 
προγραμματιηόμενων πυλϊν για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ 
τουσ (systemintegration) με τουσ κόμβουσ των δικτφων. 
 
The topic of the dissertation focuses on the use of integrated 
photonic circuits for the realization of transceivers, capable of 
carrying out processes in 5th generation wireless networks, 
which are not easy to accomplish with electronic circuits. Such 
processes are the generation of broadband signals in bands of 
frequencies greater than 92 GHz up to 300 GHz, the optical 
beamforming of the antenna output, and the reception of such 
broadband signals. It also focuses on the interface of the 
specific transceivers with the other structural elements of a 
5th generation network node, with the development of the 
appropriate firmware in FPGAs for their successful system 
integration with the network nodes. 
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PANOPOULOS IOANNIS 

Ενοποιθμζνεσ Υπθρεςίεσ 
Μθχανικισ Μάκθςθσ ςε 
Ρεριβάλλοντα Κινθτοφ 
Υπολογιςμοφ 
 
Machine Learning as a Service 
for Mobile Devices 

Ιάκωβοσ Βενιζρθσ 
 
 
 
 
Iakovos Venieris 
 

Σχεδίαςθ αρχιτεκτονικισ, εκτίμθςθ επίδοςθσ κι ανάπτυξθ ςε 
περιβάλλοντα κινθτϊν ςυςκευϊν, πλατφόρμασ ενοποιθμζνων 
υπθρεςιϊν, βαςιςμζνων ςε τεχνολογία Μθχανικισ Μάκθςθσ 
 
Architecture design, analytics, and development of an 
integrated services platform for mobile devices, based on 
machine learning technologies. 

Ιάκωβοσ Βενιζρθσ 
Διμθτρα Κακλαμάνθ 
Νεκτάριοσ Κοηφρθσ 
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PAPATSIMPAS MICHAIL 

ΧΩΟ ΤΘΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 
HEALTH CARE 

 
 
 
 
D.-D. KOUTSOURIS 

ανάπτυξθ μεκόδων τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και μθχανικισ 
μάκθςθσ, οι οποίεσ κα εφαρμοςτοφν ςε δεδομζνα που κα 
αφοροφν τθν κλινικι διαχείριςθ και τθν αυτοδιαχείριςθ 
χρόνιων αςκενειϊν, αποςκοπϊντασ ςτθν ζγκαιρθ και ακριβι 
πρόβλεψθ κρίςιμων για τθν υγεία του ατόμου γεγονότων. 
Ραραδείγματα τζτοιων χρόνιων αςκενειϊν είναι ο 
ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ τφπου 2 (ΣΔΤ2), θ χρόνια αποφρακτικι 
πνευμονοπάκεια (ΧΑΡ), και θ καρδιακι ανεπάρκεια. Στισ 
προαναφερκείςεσ περιπτϊςεισ χρόνιων πακιςεων, κα γίνει 
προςπάκεια ανίχνευςθσ διάφορων προτφπων, όπωσ για 
παράδειγμα είναι τα υπογλυκαιμικά επειςόδια ςτον ΣΔΤ2, οι 
οξείεσ εξάρςεισ ςτθν ΧΑΡ, κακϊσ επίςθσ και οι 
καρδιαγγειακζσ ανωμαλίεσ ςτθν περίπτωςθ αςκενϊν με 
καρδιακι ανεπάρκεια. Τζλοσ, θ πρόωρθ και επιτυχισ 
ανίχνευςθ τζτοιων ζκτακτων περιςτατικϊν, μπορεί να 
ςυμβάλλει αιςκθτά ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του 
ατόμου. 
 
The Ph.D.dissertation will focus on the application of artificial 
intelligence algorithms and machine learning methods to big 
data of patients, who suffer from chronic diseases. The 
objective of this research is toaccurately predict critical 
incidents at an early stage, which may put the patients’ lives in 
danger. Examples of such common chronic diseases are 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), type 2 
diabetes, and heart failure. For each of these chronic diseases, 
different patterns will be identified, such as hypoglycemic 
episodes intype 2 diabetes, acute exacerbations in COPD, and 
cardiovascular abnormalities in heart failure. The proposed 
research can play a significant role in improving the patients’ 
life by forecasting the incidents that may put them in danger. 
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SPANOS MICHAIL 

THΛΕΪΑΤΙΚΘ ΚΑΙ 
ΤΘΛΕΡΑΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΟ ΤΘΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 
 
HELATHCARE TELEMEDICINE & 
TELEPRESENCE 

Δ.-Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΘΣ 
 
 
 
D.-D. KOUTSOURIS 

Επίδραςθ μοντζλων ςυμπεριφοράσ αςκενϊν ςε ςυςτιματα 
CDSS (ClinicalDecisionSupport Systems ) με τθν χριςθ 
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ 
Τα ςυςτιματα  CDSS ζχουν  εξελιχκεί δραματικά από τα 
πρϊτα τουσ βιματα και κυρίωσ με τθν  ζνταξι τουσ ςε κλινικζσ 
ροζσ εργαςίασ και άλλα κλινικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν. 
Μζςα ςε ζνα ιατρικό οργανιςμό ο ψθφιακόσ 
μεταςχθματιςμόσ αποτελεί  μια οργανωτικι και λειτουργικι 
αλλαγι του οργανιςμοφ, μζςω μιασ ζξυπνθσ ενςωμάτωςθσ 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, διαδικαςιϊν και ικανοτιτων ςε όλα 
τα επίπεδα και λειτουργίεσ, με οργανωμζνο τρόπο. Στα 
πλαίςια αυτά κζλουμε να  μποροφμε να παρακολουκοφμε τον 
πλιρθ κφκλο του αςκενι με βάςθ τισ υπθρεςίεσ που ζχει 
επιλζξει να λάβει ςτον οργανιςμό.  Τα πολλαπλά ςυςτιματα 
όπωσ APP αςκενι, Callcenter , socialmedia , booking , 
Medicalfiles , EMR ,  loyalty , patientopinionκλπ , είναι 
λειτουργίεσ οι οποίεσ δίνουν μια άλλθ εικόνα και κα 
εςτιάςουν ςτθν πλιρθ ικανοποίθςθ του αςκενι. Πλεσ οι 
παραπάνω πλθροφορίεσ δφναται να τροφοδοτοφν ςυςτιματα 
CDSS  τα οποία με τθν ςειρά τουσ προετοιμάηουν αποφάςεισ 

Δ.-Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΘΣ 
Γ. ΜΑΤΣΟΡΟΥΛΟΣ 
Ρ. ΤΣΑΝΑΚΑΣ 
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για τθν νοςθλεία είτε ςτθν κλινικι είτε ςτο ςπίτι αλλά και 
προτείνουν ςτον πλιρθ κφκλο εξυπθρζτθςθσ του αςκενι 
ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Υπάρχει ευρεία αναγνϊριςθ, ςτθ 
βιβλιογραφία, τθσ ςθμαςίασ τθσ δευτερεφουςασ χριςθσ 
δεδομζνων υγείασ, για υποςτιριξθ αποφάςεων και βελτίωςθ  
ποιότθτασ. Υπάρχει επομζνωσ μια προφανισ ςυναίνεςθ ότι θ 
αξιοποίθςθ δευτερογενϊν δεδομζνων παρζχει ςτα 
ςυςτιματα υγείασ τεράςτιεσ ευκαιρίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ τθσ περίκαλψθσ και τθσ πρακτικισ που 
ακολουκείται. 

Influence of patient behavior models on CDSS systems (Clinical 
Decision Support Systems) using artificial intelligence CDSS 
systems have evolved dramatically from their early steps and 
especially with their integration into clinical workflows and 
other clinical information systems. Within a medical 
organization, digital transformation is an organizational and 
functional change of the organization, through a smart 
integration of digital technologies, processes and capabilities 
at all levels and functions, in an organized way. In this context, 
we want to be able to monitor the complete cycle of the 
patient based on the services he has chosen to receive in the 
organization. The multiple systems, such as patient APP, Call 
center, social media, booking, Medical files, EMR, loyalty, 
patient opinion, etc., are functions that give a different 
perspective and will focus on complete patient satisfaction. All 
of the above information can power systems CDSS, which are 
responsible to make decisions for hospitalization either in the 
clinic or at home but also suggest to the full cycle of patient 
service significant changes. In the literature, importance of 
secondary use of health data for decision support and quality 
improvement, is widely recognized. There is therefore an 
obvious consensus that the use of secondary data provides 
health systems with enormous opportunities to improve the 
quality of care and practice. 
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KALYVA DIMITRA 

Συνεργατικόσ ζλεγχοσ μθ 
γραμμικϊν δυναμικϊν 
ςυςτθμάτων με ανκεκτικότθτα 
ςε κακόβουλεσ επικζςεισ 
 
Cooperative control of nonlinear 
dynamic systems resilient 
against malicious attacks 

Κωνςταντίνοσ Τηαφζςτασ 
 
 
 
 
Costas Tzafestas 

Θ περιοχι του ςυνεργατικοφ ελζγχου πολυ-πρακτορικϊν 
δυναμικϊν ςυςτθμάτων ζχει ςθμειϊςει ςθμαντικι πρόοδο 
τθν τελευταία δεκαετία με πολλζσ εφαρμογζσ ςε ρομποτικά 
οχιματα, δίκτυα αιςκθτιρων, μεταφορικά δίκτυα και δίκτυα 
θλεκτρικισ ενζργειασ. Ζνα βαςικό πρόβλθμα που ζχει 
ανακφψει είναι θ αναβάκμιςθ τθσ αςφάλειασ αυτϊν των 
ςυςτθμάτων. Στα πλαίςια τθσ διατριβισ κα γίνει ανάλυςθ και 
ςχεδίαςθ νζων κατανεμθμζνων αλγορίκμων ελζγχου για μθ 
γραμμικά δυναμικά ςυςτιματα οι οποίοι είναι DocuSign 
Envelope ID: 8C6C6B8B-790B-48A7-9460-
F6D276D911472ανκεκτικοί ςτθν φπαρξθ κακόβουλων 
πρακτόρων και /ι επικζςεωνάρνθςθσ εξυπθρζτθςθσ ςτο 
δίκτυο επικοινωνίασ. 
 
The field of cooperative control of multi-agent dynamical 
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systems has undergone significant progress during the last 
decade with many applications in robotic vehicles, sensor 
networks, transport networks and electric transmission 
networks. A central problem that has emerged is the security 
upgrade of these systems. In this context, the thesis will design 
and analyze new distributed control algorithms for nonlinear 
dynamical systems which are resilient against malicious agents 
and/or denial of service (DOS) attacks in the agent 
communication network. 

ΣΟΜΕΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 
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ANASTASIADIS KONSTANTINOS 

Διαχείριςθ Υπολογιςτικοφ 
Νζφουσ 
 
 
 
Edge and Cloud Data Manageme
nt 

Βαςιλικι Καντερζ 
 
 
 
 
Vasiliki Kantere 

Το Edge και το cloud computing γίνονται το κυρίαρχο 
παράδειγμα για τθ ςυλλογι, διαχείριςθ και επεξεργαςία 
πολλαπλϊν δεδομζνων ςε ςυςτιματα IoT. Σε τζτοια 
ςυςτιματα, ςυςκευζσ που είτε παράγουν είτε καταναλϊνουν 
τα δεδομζνα μποροφν να διαςκορπιςτοφν και να ςυνδεκοφν 
τοπικά μζςω δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ, και ςυγκεκριμζνα, 
όλο και περιςςότερο, μζςω δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ 5θσ 
γενιάσ. Τζτοια δίκτυα ζχουν αυξθμζνθ ανάγκθ για πόρουσ, με 
εξαιρετικά υψθλι διακεςιμότθτα και επικοινωνία ςε 
πραγματικό χρόνο μεταξφ πθγϊν. Επομζνωσ, θ χριςθ δικτφου 
5G ςε περιβάλλον cloud-edge απαιτεί τεχνικζσ που 
βελτιςτοποιοφν τθν κατανεμθμζνθ διαχείριςθ και 
επεξεργαςία δεδομζνων. Αυτι θ διδακτορικι διατριβι κα 
διερευνιςει τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ και επεξεργαςία 
δεδομζνων πθγϊν που ςυνδζονται μζςω δικτφου 5G. Το 
επίκεντρο κα είναι θ παραγωγι τεχνικϊν που μειϊνουν τον 
όγκο των δεδομζνων που κυκλοφοροφν ςτο δίκτυο, μειϊνουν 
τον όγκο των δεδομζνων που αποκθκεφονται ςτισ πθγζσ, 
επιτυγχάνουν ζγκαιρθ επεξεργαςία των δεδομζνων και 
αυξάνουν τθν τοπικι διαχείριςθ και επεξεργαςία δεδομζνων. 
 
Edge and cloud computing are becoming the prevalent 
paradigm for the collection, management and processing of 
multifarious data in IoT systems. In such systems, devices that 
either produce or consume the data can be locally dispersed 
and connected via mobile network, and specifically, more and 
more, via 5th generation mobile network.  Such networks have 
an increased need for resources, with ultra-high availability, 
and real-time communication between sources. Therefore, 
using 5G network in an edge-cloud environment necessitates 
techniques that optimize the distributed management and 
processing of data. This PhD thesis will investigate optimal 
management and processing of data of sources connected via 
5G network. The focus will be the production of techniques 
that reducing the volume of data that circulate in the network, 
reduce the volume of data that are stored in the sources, 
achieve timely processing of the data, and increase local data 
management and processing. 
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Σχεδιαςμόσ Επιταχυντϊν με 
Επαναδιαμορφοφμενεσ 
Αρχιτεκτονικζσ για Ρολφπλοκεσ 

Δθμιτριοσ Σοφντρθσ 
 
 

Οι αναδυόμενεσ εφαρμογζσ Web όπωσ το cloud computing, οι 
εφαρμογζσ μεγάλων δεδομζνων και smartphone ζχουν 
αυξιςει ςθμαντικά το φόρτο εργαςίασ ςτα κζντρα δεδομζνων 

Δθμιτριοσ Σοφντρθσ 
Σωτιριοσ Ξφδθσ 
Joerg Henkel 
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ARMENIAKOS GEORGIOS 

Εφαρμογζσ Επεξεργαςίασ 
Σιματοσ 
 
Accelerators design of complex 
signal processing applications 
with reconfigurable 
architectures 

 
 
Dimitrios Soudris 

τα τελευταία χρόνια. Το 2013, θ ςυνολικι κυκλοφορία του 
δικτφου των κζντρων δεδομζνων ιταν περίπου 3.000 Exabytes 
και εκτιμάται ότι μζχρι το τζλοσ του 2020 κα περάςει το 
zetabytes. Θ αφξθςθ δεδομζνων υπερτερεί το τρόπο 
μεταβολισ του Moore, ο οποίοσ δείχνει τισ κυριαρχοφν τάςεισ 
τθσ αφξθςθσ ςτοιχείων λόγω κλιμάκωςθσ τρανηίςτορ. Το 
χάςμα δεδομζνων ζχει αρχίςει να γίνεται ορατό κατά τα 
τελευταία 5 χρόνια. Θ διδακτορικι διατριβι ςτοχεφει ςτθν 
ανάπτυξθ μιασ ενεργειακά αποδοτικισ πλατφόρμασ για 
κζντρα δεδομζνων που κα αποτελοφνται από: (α) ενεργειακά 
αποδοτικοφσ διακομιςτζσ που βαςίηονται ςε 
προςαρμοςμζνουσ επιταχυντζσ υλικοφ (FPGA servers) και (2) 
Ρρογραμματιςτικό μοντζλο που κα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ 
να χρθςιμοποιοφν απρόςκοπτα επιταχυντζσ υλικοφ ςε 
ετερογενι υπολογιςτικά ςυςτιματα, χρθςιμοποιϊντασ 
παραδοςιακά κζντρα δεδομζνων και πλαίςια 
προγραμματιςμοφ πολλαπλϊν πυρινων (π.χ. MapReduce, 
Storm, Spark, κ. λπ.). 
 
Emerging web applications like cloud computing, Big Data and 
smartphone applications have increased significantly the 
workload on the data centres during the last years. In 2013, 
the total network traffic of the data centres was around 3,000 
Exabytes and it is estimated that by the end of 2015 it will 
cross the 5,000-Exabyte mark. The data growth outperforms 
even Moore’s law, which reveals the dominating trends of 
data growth compared to transistor scaling. The data deluge 
gap has started becoming obvious over the last 5 years. 
VINEYARD will develop an energy-efficient integrated platform 
for data centres that will consist of (1) energy-efficient servers 
based on customized hardware accelerators (novel 
programmable dataflow engines and FPGA-based servers) and 
a (2) programming framework that will allow users seamlessly 
to utilize hardware accelerators in heterogeneous computing 
systems by using traditional data centre and multicore 
programming frameworks (e.g. MapReduce, Storm, Spark, 
etc.) 

 
 
Dimitrios Soudris 
Sotiris Xydis 
Joerg Henkel 

 
 
English 

22 ΑΣΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
 
 
 
ARSENOS ANASTASIOS 

Διαφανισ και Επεξθγιςιμθ 
Βακιά Μάκθςθ και Τεχνθτι 
Νοθμοςφνθ 
 
 
Transparent and Explainable 
Deep Learning and Artificial 
Intelligence 

Στζφανοσ Κόλλιασ 
 
 
 
 
Stefanos Kollias 

Το αντικείμενο τθσ διατριβισ είναι θ ανάπτυξθ Διαφανοφσ και 
Εξθγιςιμθσ Βακιάσ Μάκθςθσ και Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ. Τα 
ςυςτιματα βακιάσ μάκθςθσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 
είναι πολφ περίπλοκα και θ διαδικαςία των αποφάςεϊν τουσ 
είναι δφςκολο να ερμθνευκεί. Κατά ςυνζπεια, ςτθ μεγάλθ 
πλειονότθτα των περιπτϊςεων χριςθσ, τα μοντζλα βακιάσ 
μάκθςθσ χρθςιμοποιοφνται ωσ ϋμαφρα κουτιά’, γεγονόσ που 
δεν είναι αποδεκτό ςε ςθμαντικζσ εφαρμογζσ, όπωσ θ υγεία. 
Θ εξιγθςθ των ςυςτθμάτων DL / Al μπορεί να επιτευχκεί: 
μζςω τθσ κατανόθςθσ εξαγϊμενων αναπαραςτάςεων, μζςω 
τθσ δθμιουργιασ χαρτϊν κερμότθτασ, με οπτικοποίθςθ των 
δεδομζνων ειςόδου, ι των τμθμάτων τθσ ειςοδου που 
βοικθςαν το μοντζλο για να πάρει τθν απόφαςι του, μζςω 
τθσ εξαγωγισ μετα-εξθγιςεων από μεμονωμζνουσ χάρτεσ 

Στζφανοσ Κόλλιασ 
Α.-Γ. Σταφυλοπάτθσ 
Γεϊργιοσ Στάμου 
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κερμότθτασ, κά.  Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ προτεινόμενθσ ζρευνασ 
είναι θ ανάπτυξθ μεκόδων για τθν ερμθνεία τθσ δθμιουργίασ 
αποφάςεων πολλϊν αλγορίκμων βακιάσ μάκθςθσ, 
μεταβαίνοντασ από ςυγκεκριμζνα προβλιματα ςε αγνωςτικζσ 
μεκόδουσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε διάφορα μοντζλα 
και πεδία εφαρμογισ. 
 
The subject of the thesis is Transparent and Explainable Deep 
Learning and Artificial Intelligence. Deep learning systems in 
most cases are very complicated and it is difficult to be 
interpreted. Consequently, in the vast majority of use cases 
deep learning models are treated as black-box systems. In life 
critical applications like healthcare lack of explainability in the 
decision of the model is not acceptable. Explaining DL/Al 
systems can be achieved: through understanding of the 
learned representations; by deriving heatmaps visualizing 
which pixels have been most relevant for the model to arrive 
at its decision, or highlighting the most sensitive parts of an 
input; deriving meta explanations by clustering individual 
heatmaps; other related approaches. The principal objective of 
the PhD rcscarch is to develop a method for the interpretation 
and explanation of several deep learning algorithms, moving 
from task specific methods to agnostic methods that can be 
applied across various models and application fields. 

23 ΓΑΛΑΝΟΡΟΥΛΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 
 
 
 
 
GALANOPOULOS DIMITRIOS 

Λογιςμικό ςυςτιματοσ και 
εφαρμογζσ για ςυςτιματα 
μεγάλθσ κλίμακασ 
 
 
Applications and System 
Software for large scale systems 
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Η εξεπλεηηθή εξγαζία ζα εζηηάζεη ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

πςειώλ επηδόζεσλ (HPC) δπλάκεη κε εηεξνγελείο επηηαρπληέο 

όπσο θάξηεο γξαθηθώλ θαη αλαδηαηάμηκεο αξρηηεθηνληθέο θαη 
ζα έρεη σο ζηόρν ηελ επηηάρπλζε ηεο εθηέιεζεο, ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηεο δηεπθόιπλζεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή. Θα κειεηεζεί νιόθιεξε ε ζηνίβα πνπ 
εκπιέθεηαη ζηε βειηηζηνπνίεζε, από ηελ επαλαζρεδίαζε ηεο 

ίδηαο ηεο εθαξκνγήο, ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξόλνπ 

εθηέιεζεο, κέρξη ην ινγηζκηθό ζπζηήκαηνο (ιεηηνπξγηθό 
ζύζηεκα, δηαρεηξηζηήο πόξσλ) θαη ην πιηθό. 

 

The research will focus on large scale High Performance 
Computing (HPC) systems that potentially utilize 

heterogeneous accelerators like GPUs and FPGAs. The goal is 

to improve performance, energy efficiency and 
programmability of such systems. We will study the entire 

stack from the algorithmic redesign and the extension of the 

runtime system, to the system software (operating system, 
resource manager) and the hardware. 
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Οι πρόςφατεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ επζτρεψαν ςε οριςμζνεσ 
τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ -π.χ. νευρωνικά δίκτυα- να 
επιδείξουν ςθμαντικι προγνωςτικι δφναμθ κερδίηοντασ 
μεγάλθ προςοχι από τθν κοινότθτα. Αρχικά θ ζρευνα 
επικεντρϊκθκε ςτθ βελτιςτοποίθςθ και τθν εξζλιξθ των 
αλγορίκμων. Ωσ αποτζλεςμα, υπάρχει μόνο μια 
προκαταρκτικι κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι 
αλγόρικμοι μποροφν να ςυνυπάρχουν ομαλά με τθν τρζχουςα 
τεχνολογικι υποδομι. Κακϊσ το υλικό υςτερεί πάντα ςτθν 
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καινοτομία ςε ςχζςθ με το λογιςμικό και κακϊσ ενιςχφεται ο 
τρζχων πολλαπλαςιαςμόσ δεδομζνων, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ 
να κατανοιςουμε τον καλφτερο ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ 
για κάκε αλγόρικμο που βελτιςτοποιεί τθ χριςθ των 
ςυγκεκριμζνων πόρων του ςυςτιματοσ. 
Για να κακοριςτεί ο «καλφτεροσ» ςχεδιαςμόσ ι θ «πιο 
αποτελεςματικι» χριςθ των πόρων πρζπει να υπάρχει μια 
κακολικι ςυςτθματικι προςζγγιςθ για τον τρόπο με τον 
οποίο μετρϊνται. Υπάρχει μικρι ι κακόλου ζρευνα ςε ζνα 
ςυνεπι τρόπο ςφγκριςθσ δφο διαφορετικϊν ρυκμίςεων 
υλικοφ (δθλαδι, υποδομι υπολογιςτικοφ νζφουσ) με βάςθ τα 
χαρακτθριςτικά τουσ και τον αλγόρικμο που εκτελοφν 
χρθςιμοποιϊντασ τισ υπάρχουςεσ βιβλιοκικεσ ςυςτθμάτων 
μεγάλων δεδομζνων. Για τθν αξιολόγθςθ και τθ ςφγκριςθ 
διαφορετικϊν διαμορφϊςεων δθμιουργείται θ ανάγκθ μιασ 
ολιςτικισ, ςυγκρίςιμθσ μεκοδολογίασ μζτρθςθσ επίδοςθσ που 
να μθν εξαρτάται από το υλικό. Αυτό κα επιτρζψει μια 
αμερόλθπτθ ιεραρχία των διαφόρων πικανϊν λφςεων (χωρίσ 
καν τθν εφαρμογι τουσ) για το ίδιο πρόβλθμα (δθλαδι, τθν 
εφαρμογι αλγορίκμου μθχανικισ μάκθςθσ), κακϊσ και μια 
πιο γενικευμζνθ βακμολογία απόδοςθσ ςε ςφγκριςθ με μια 
λφςθ διαμόρφωςθσ που δίνεται ςε ζνα διαφορετικό 
πρόβλθμα. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμθ και αν μια λφςθ είναι 
θ βζλτιςτθ από τθν άποψθ των μετριςεων που ορίηονται από 
το χριςτθ, όπωσ το χρθματικό κόςτοσ, ο χρόνοσ εκτζλεςθσ, 
κ.λπ. Θ προςπάκεια αναγνϊριςθσ τθσ βζλτιςτθσ ρφκμιςθσ για 
ζνα δεδομζνο πρόβλθμα είναι ςυχνά ζνα πολυπαραμετρικό 
πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ χωρίσ προφανι λφςθ. Ραρ 'όλα 
αυτά, ο εντοπιςμόσ των ςωςτϊν ςυςτθμικϊν ρυκμίςεων είναι 
πολφ ςθμαντικόσ. Αυτό κα μποροφςε τελικά να οδθγιςει ςε 
μια πιο ςυνειδθτι χριςθ των πόρων, ειδικά ςε εταιρικά 
περιβάλλοντα, κακϊσ κα είναι δυνατό για τθ διοίκθςθ να 
κατανοιςει και να ςυγκρίνει το κόςτοσ (ςε χριςθ πόρων) 
ζναντι τθσ παραγωγισ (ανάλογα με τθν βακμολογία 
απόδοςθσ) και να λάβει πιο ενθμερωμζνεσ αποφάςεισ. 
Σε αυτό το διδακτορικό, εξετάηεται θ δθμιουργία μιασ 
μζτρθςθσ που εξθγείται ςτθν παραπάνω παράγραφο. Τα 
ερευνθτικά βιματα που απαιτοφνται για να ςυμβεί αυτό 
ζχουν ςυνταχκεί επί του παρόντοσ ωσ εξισ:  
1. Κατανόθςθ των απαιτοφμενων ειςόδων για τθ μζτρθςθ. 
2. Απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςτα ςχετικά δεδομζνα από τθν 
υπάρχουςα ζρευνα και αξιολόγθςθ αυτϊν.  
3. Ρειραματιςμόσ με διαφορετικζσ προςεγγίςεισ (π.χ. 
μακθματικοφσ τφπουσ ι ςτατιςτικά / μοντζλα μθχανικισ 
μάκθςθσ) και τθν κλίμακα και το εφροσ τθσ μζτρθςθσ.  
4. Εξζταςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ προτεινόμενθσ μζτρθςθσ 
(ανάλυςθ ευαιςκθςίασ και προςομοίωςθ ακραίων 
καταςτάςεων όλων των ειςροϊν για να βεβαιωκεί ότι θ 
ςυμπεριφορά του αλγορίκμου πρόγνωςθσ επίδοςθσ είναι 
εφλογθ κάτω από ςχεδόν όλα τα ςενάρια). 
5. Τεκμθρίωςθ μεκοδολογίασ και τυχόν εμποδίων και 



προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα για τθν ενίςχυςθ τθσ 
προτεινόμενθσ προςζγγιςθσ. 
Εν κατακλείδι, θ παραπάνω προτεινόμενθ προςζγγιςθ είναι 
μόνο μια προςπάκεια να παραχκεί ζνα ςτενότερο πεδίο 
εφαρμογισ ςτθν αρχικι διαδικαςία ςκζψθσ για το πϊσ κα 
αντιμετωπιςτεί το ευρφ πρόβλθμα που περιγράφεται ςτθ 
δεφτερθ παράγραφο. Κακϊσ θ ζρευνα εξελίςςεται, το ίδιο κα 
κάνουν και οι υποκείμενεσ απαιτιςεισ για τθ δθμιουργία ενόσ 
ιςχυροφ μετρικοφ και, ςυνεπϊσ, οι τομείσ εςτίαςθσ για αυτό 
το διδακτορικό κα γίνουν πιο ςαφείσ. 
 
Recent advancements in technology have allowed certain 
machine learning techniques -i.e. neural networks- to exhibit 
significant predictive power gaining great attention from the 
community. Initially research focused on the algorithms’ 
optimization and evolution. As a result, there is only a 
preliminary understanding of how those algorithms can 
smoothly coexist with the current technological infrastructure. 
As hardware always lags software innovation and as current 
data proliferation strengthens, it is vital to understand the best 
system design for each algorithm optimizing the use of given 
system resources. 
In order to define the “best” design or the “most efficient” use 
of resources there needs to be a universal standard of how 
they are measured. There is little to no research into a 
consistent way of comparing two different hardware setups 
(i.e., cloud infrastructure) based on their attributes and the 
algorithm they are executing utilizing existing big data system 
libraries. To evaluate and compare different configurations 
creates the need of a holistic, comparable metric which is 
going to be hardware and software agnostic. This will allow an 
unbiased hierarchy of different possible solutions (without 
even implementing them) for the same problem (i.e., machine 
learning algorithm implementation) as well as a more 
generalized efficiency score compared to a configuration 
solution given on a different problem. This way even if a 
solution is the optimal in terms of user-defined metrics such as 
monetary cost, execution time, etc. for a certain problem, it 
might still be very inefficient in general terms compared to 
standards of solutions on other problems. Trying to identify 
the optimal setup for a given problem is often a multi-
objective optimization problem with no evident solution. 
Nevertheless, this setup identification is very important. This 
could eventually lead to a more conscious use of resources, 
especially in corporate settings, as it will be possible for the 
management to understand and compare the cost (resources) 
vs the output (efficiency score) and take more informed 
decisions. 
In this doctorate, the researcher envisions the creation of the 
metric explained in the above paragraph. The research steps 
required to make this happen are currently drafted as follows:  



1. Understand the required inputs for the metric. 
2. Access the relevant data from existing research and 
evaluate them.  
3. Experiment with different approaches (i.e. mathematical 
formulas or statistical / machine learning models) and the 
metric’s scale and range.  
4. Examine the behavior of the proposed metric (sensitivity 
analysis and stress test of all inputs to make sure it behaves 
reasonably under virtually all scenarios). 
5. Document methodology and any pitfalls and suggest further 
research to enhance the proposed approach. 
To conclude, the above passage is only an effort to provide a 
narrower scope on the original thought process of how the 
student will address the broad problem described in the 
second paragraph. As the research advances, so will the 
underlying requirements to create a robust metric and thus 
the focus areas for this doctorate will become more clear. 
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Θ τεχνολογία blockchain τα τελευταία χρόνια ζχει δεχκεί  
αρκετό ερευνθτικό ενδιαφζρον. Αποτελεί ζνα νζο μοντζλο 
εφαρμογισ που ςυνδυάηει χαρακτθριςτικά από διάφορεσ 
τεχνολογίεσ, όπωσ είναι ο κατανεμθμζνοσ αποκθκευτικόσ 
χϊροσ, οι αποκεντρωμζνεσ και οι ανεξάρτθτεσ διμερείσ (peer 
to peer) ςυναλλαγζσ, οι αυτόματοι και ζξυπνοι αλγόρικμοι 
ομοφωνίασ, τα ζξυπνα ςυμβόλαια και οι δυναμικοί 
αλγόρικμοι κρυπτογράφθςθσ. Κφριο χαρακτθριςτό του είναι 
ότι όλοι οι χριςτεσ επιβεβαιϊνουν τθν εγκυρότθτα των 
ςυναλλαγϊν που καταγράφονται και ζχουν πρόςβαςθ ςτο 
ιςτορικό τουσ, ενϊ αυτό παραμζνει ανεπθρζαςτο ςε 
επικζςεισ αλλοίωςθσ από κακόβουλουσ χριςτεσ. 
Ενϊ αρχικά το blockchain είχε μοναδικι εφαρμογι ςτα 
κρυπτονομίςματα, με πιο γνωςτό το Bitcoin, τϊρα ζχει 
περάςει ςε ζνα δεφτερο ςτάδιο που υποςτθρίηει ζξυπνα 
ςυμβόλαια τα οποία ζχουν τθ δυνατότθτα να εκτελοφν 
κϊδικα. Σε αυτό το ςτάδιο, το εφροσ των πεδίων που βρίςκει 
εφαρμογι ζχει επεκτακεί ςε πολλζσ διαφορετικζσ 
βιομθχανίεσ, τισ οποίεσ καταφζρνει να τισ φζρει ςε 
ςυνεργαςία. Θ υιοκζτθςθ τθσ τεχνολογίασ blockchain δεν 
λφνει μόνο το πρόβλθμα τθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των 
χρθςτϊν, αλλά καταργεί και τθν ανάγκθ για τθν φπαρξθ μίασ 
κεντρικισ αρχισ θ οποία κα ζχει τον απόλυτο ζλεγχο πάνω 
ςτα δεδομζνα τουσ. 
Ππωσ αναφζραμε και νωρίτερα, το blockhain ζχει μεγαλϊςει 
το εφροσ των εφαρμογϊν του πζρα από τισ οικονομικζσ 
αγορζσ. Μία κφρια εφαρμογι είναι ςτθ βιομθχανία 
υπθρεςιϊν υγείασ για τθν αποκικευςθ των δεδομζνων των 
αςκενϊν. Χάρθ ςε αυτό, διαγνωςτικά κζντρα και αςκενείσ 
μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα μζςα από 
διάφορεσ πλατφόρμεσ, όπωσ και να τα ανανεϊνουν ςε 
πραγματικό χρόνο. Επίςθσ, χάρθ ςτθν αρχιτεκτονικι του θ 
απϊλεια δεδομζνων ζχει μθδενικζσ πικανότθτεσ. Δθλαδι, με 
το blockchain κα υπάρχει πλιρθσ διαφάνειά όςον αφορά τισ 
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φαρμακευτικζσ αγωγζσ που εφαρμόηονται ςτουσ αςκενείσ. 
Ακόμα, κα μθδενιςκοφν και οι περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ τα 
ιατρικά δεδομζνα για τον αςκενι είναι ελλιπι αφοφ κα 
υπάρχει ολόκλθρο το ιςτορικό ςτο blockchain. 
 Ζνα άλλο πεδίο εφαρμογισ είναι το επόμενθσ γενιάσ δίκτυο 
επικοινωνίασ 5G. Το blockchain και τα ζξυπνα ςυμβόλαια 
δομοφν ζνα νζο επιχειρθματικό μοντζλο για το 5G. Για 
παράδειγμα, το ράδιο οπτικισ ίνασ βαςιςμζνο ςε blockchain 
(C-RoFN) αποτελεί τθν προςπάκεια  για υιοκζτθςθ ενόσ 
ανϊνυμου μθχανιςμοφ αναγνϊριςθσ πρόςβαςθσ  υπθρεςιϊν. 
Δφο ακόμα πεδία, τα οποία κα αποτελζςουν και το επίκεντρο 
τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ διαχείριςθ ταυτότθτασ και 
ιδιοκτθςίασ (identity management and ownership) και θ 
προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ.  Λόγω τθσ ιδιωτικότθτασ και τθσ 
ευαιςκθςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, θ διαχείριςθ τθσ 
ταυτότθτασ αντιμετωπίηει αρκετοφσ περιοριςμοφσ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, θ ςυλλογι πλθροφοριϊν δυςκολεφει από 
αιτίεσ όπωσ τα ανεπαρκι δεδομζνα, θ κακι ςυςχζτιςθ μεταξφ 
τουσ και τα παλιά και ψεφτικα δεδομζνα. Αντίςτοιχα και θ 
διαχείριςθ τθσ ιδιοκτθςίασ αντιμετωπίηει προβλιματα, όπωσ, 
θ επιβεβαίωςθ αντικειμζνων, θ αςφάλεια των ςυναλλαγϊν 
και θ αξιοπιςτία τουσ. Με το blockchain, θ ιδιοκτθςία μπορεί 
να καταχωρθκεί ςτο ιςτορικό και κανείσ δε κα ζχει τθ 
δυνατότθτα να τθν επεξεργαςτεί. Χρθςιμοποιϊντασ 
αλγορίκμουσ hashing και χρονικζσ ςθμάνςεισ μπορεί να 
αποδειχκεί θ φπαρξθ, θ αυκεντικότθτα και θ μοναδικότθτα 
αγακϊν όπωσ κείμενο, ιχοσ και βίντεο. 
Στόχοσ τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ είναι ο εντοπιςμόσ 
προβλθμάτων ςε εφαρμογζσ διαχείριςθσ ταυτότθτασ και 
αςφάλειασ, όπωσ αυτά που αναφζρκθκαν. Στθ ςυνζχεια κα 
ακολουκιςει ανάλυςθ και ςφγκριςθ των υπαρχόντων τφπων 
blockchain (public, permissioned, private κ.α.). Θα επιλεχκεί ο 
καταλλθλότεροσ τφποσ και κα ξεκινιςει θ ανάπτυξθ ζξυπνων 
ςυμβολαίων, ϊςτε οι εφαρμογζσ να μεταφερκοφν ςτο 
blockchain. Τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ διατριβισ κα είναι τα ζξυπνα ςυμβόλαια, οι 
αλγόρικμοι hashing, θ αςφμμετρθ κρυπτογραφία και οι 
αποδείξεισ μθδενικισ γνϊςθσ . 
 
The aim of this phd dissertation is the utilization of the 
blockchain technology beyond the field of economics. The 
blockchain is a new groundbreaking open-source technology 
which is the underlying cornerstone for the world's first 
decentralized digital currency, Bitcoin. The blockchain is an 
immutable and transparent distributed database, which 
requires consensus by all users to be written. These properties 
make it the suitable technology to cover the lack of 
transparency and trust in different industries. This dissertation 
will focus mainly on applications concerning identity 
management and security, as currently opaqueness prevails 
the management procedures of users’ data. A study of the 



current state of the different blockchains will take place and 
how the the applications can be transferred to the blockchain. 
The solutions will be developed using the state of the art 
technologies as smart contracts, asymmetric encryption and 
zero knowledge proofs. 
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Σφγχρονα κατανεμθμζνα ςυςτιματα όπωσ αυτά του 
υπολογιςτικοφ νζφουσ και του διαδικτφου των αντικειμζνων 
ςτθρίηονται ολοζνα και περιςςότερο ςε μεκόδουσ μθχανικισ 
μάκθςθσ, ειδικά όςον αφορά προβλιματα ελζγχου και 
κατανομισ πόρων. Μια δθμοφιλισ τεχνικι για αυτοφσ τουσ 
ςκοποφσ είναι θ ενιςχυτικι μάκθςθ θ οποία ςτθρίηεται ςτθν 
αυτόνομθ μάκθςθ παραμζτρων του χϊρου του προβλιματοσ 
και τθν ταυτόχρονθ βελτιςτοποίθςθ των αποφάςεων του 
ςυςτιματοσ. Σε περιπτϊςεισ όπου το κόςτοσ ςφάλματοσ είναι 
υψθλό (π.χ. υπθρεςίεσ υγείασ, Industry 4.0) είναι ςθμαντικό 
να παρζχονται τόςο εγγυιςεισ όςο και εξθγιςεισ για τισ 
αποφάςεισ των αλγορίκμων ενιςχυτικισ μάκθςθσ. Στόχοσ τθσ 
διατριβισ κα είναι θ αφξθςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ 
ικανότθτασ ερμθνείασ τζτοιων αλγορίκμων. Για αυτόν τον 
λόγο κα μελετθκοφν και κα αναπτυχκοφν τεχνικζσ μεταφοράσ 
γνϊςθσ από περιβάλλοντα προςομοίωςθσ κακϊσ και τεχνικζσ 
επεξιγθςθσ ςφνκετων κατανεμθμζνων αλγορίκμων όπωσ θ 
βακιά ενιςχυτικι μάκθςθ. 
Μια εναλλακτικι ερευνθτικι προςπάκεια είναι θ διερεφνθςθ 
ευφυϊν τεχνικϊν κατανομισ ετερογενϊν υπολογιςτικϊν 
φορτίων ςε υπολογιςτικό περιβάλλον ομίχλθσ. Οι τεχνικζσ 
αυτζσ ζχουν ςκοπό να υποςτθρίξουν υπολογιςτικά εντατικζσ 
εφαρμογζσ του διαδικτφου των αντικειμζνων (π.χ. εικονικισ 
και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ), οι οποίεσ ςυνδυάηουν 
απαιτιςεισ για απόκριςθ πραγματικοφ χρόνου αλλά και για 
αυξθμζνθ αξιοπιςτία, ιδιωτικότθτα και αςφάλεια. 
 
Modern distributed systems such as those of cloud computing 
and the internet of things are increasingly relying on machine 
learning technologies, especially when it comes to the 
problems of controlling and allocating resources. A popular 
technique for these purposes is reinforcement learning, based 
on the autonomous learning of parameters of the problem 
area and the simultaneous optimization of system decisions. In 
cases where the error costs are high (e.g. health services, 
Industry 4.0) it is important to provide both guarantees and 
explanations for the decisions of supporting learning 
algorithms. The aim of the thesis will be to increase the 
reliability and ability to interpret such algorithms. For this 
reason, techniques for transferring knowledge from simulation 
environments as well as techniques for explaining complex 
distributed algorithms such as deeply reinforcing learning will 
be studied and developed. 
An alternative research effort is to investigate intelligent 
techniques for allocating heterogeneous computational loads 
in a computational fog environment. These techniques are 
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intended to support computationally intensive applications of 
the internet of things (e.g. virtual and augmented reality), 
which combine requirements for real-time response but also 
for increased reliability, privacy and security. 

27 ΚΑΝΤΑΕΛΘΣ ΣΡΥΟΣ 
 
 
 
 
KANTARELIS SPYROS 

Εφαρμογζσ Τεχνθτισ 
Νοθμοςφνθσ 
 
 
 
Artificial Intelligence 
applications 

Γιϊργοσ Στάμου 
 
 
 
 
Giorgos Stamou 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ 
μελζτθ αλγορίκμων αυτόματθσ ςφνκεςθσ μουςικισ. Για το 
ςκοπό αυτό, κα χρθςιμοποιθκοφν τεχνολογίεσ 
αναπαράςταςθσ γνϊςθσ, ςυγκεκριμζνα ανάπτυξθσ 
οντολογιϊν βαςιςμζνων ςτουσ κανόνεσ τθσ μουςικισ 
Αρμονίασ με ςκοπό τθ μελζτθ και τθν εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων από μεγάλα μουςικά ςφνολα δεδομζνων, ςε 
ςυμβολικι μορφι. Αυτό κα δϊςει μια νζα οπτικι τόςο ςτο 
ανοικτό πρόβλθμα τθσ αυτόματθσ ανάκτθςθσ και τθσ 
κατθγοριοποίθςθσ μουςικισ ανά μουςικό είδοσ, βαςιςμζνθσ 
όχι μόνο ςε θχθτικζσ ομοιότθτεσ αλλά και αρμονικζσ/δομικζσ, 
όςο και ςτισ τεχνικζσ αυτόματθσ μουςικισ ςφνκεςθσ. 
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28 ΚΟΛΑΪΤΘΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 
 
 
KOLAITIS ANGELOS 

Κατανεμθμζνα πλθροφοριακά 
ςυςτιματα για τθλεϊατρικζσ 
εφαρμογζσ 
 
 
Distributed information systems 
in remote medical applications 

Ραναγιϊτθσ Τςανάκασ 
 
 
 
 
Panayiotis Tsanakas 

Τα κατανεμθμζνα ςυςτιματα για ιατρικζσ εφαρμογζσ  
πραγματικοφ χρόνου αποτελοφν ζνα πολφ επίκαιρο 
ερευνθτικό πεδίο,  δεδομζνθσ τθσ ραγδαίασ επζκταςθσ των 
δικτφων και των αιςκθτιρων που μποροφν να καταγράψουν 
ιατρικά δεδομζνα με ςυςτθματικό τρόπο και ςε ςχεδόν 
πραγματικό χρόνο. Οι δυνατότθτεσ που προςφζρει θ 
επιςτιμθ ςτον τομζα αυτό κακιςτοφν τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων και τθν βοικεια ανκρϊπων με χρόνιεσ 
πακιςεισ ιδιαίτερα προςιτι και αποτελεςματικι. Ζνα 
ςφςτθμα το οποίο είναι ικανό: να λαμβάνει μετριςεισ μζςω 
περιφερειακϊν ςυςκευϊν, να διαχειρίηεται τα δεδομζνα που 
λαμβάνει, να επεξεργάηεται τα δεδομζνα αυτά και να εξάγει 
«αςφαλι» ςυμπεράςματα ςε πραγματικό χρόνο αποτελεί 
παράδειγμα τζτοιου είδουσ κατθγορίασ εφαρμογϊν, ειδικά 
ςτθν περίπτωςθ όπου οι υπολογιςτικοί και επικοινωνιακοί 
πόροι ςτο άκρο (edge) είναι περιοριςμζνοι. 
 
Distributed systems for real-time medical applications 
constitute a hot research topic, given the rapid expansion of 
networks and sensors that can extract a wide variety of 
physiological data. The possibilities offered in this field make 
problem solving and helping people with mobility difficulties 
particularly accessible and effective. A system capable of 
taking regular measurements through wireless peripheral 
devices, managing the data it receives, processing that data 
and drawing 'safe' conclusions in real time is an example of 
this type of novel applications, especially where the 
computational and communication resources (at the edge) are 
limited. 
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KOUVARIS STAVROS 

Σχεδιαςμόσ Αξιόπιςτων 
Ολοκλθρωμζνων Συςτθμάτων 
Υλικοφ 
 
 
Design of reliable hardware 

Δθμιτριοσ Σοφντρθσ 
 
 
 
 
Dimitrios Soudris 

Υπάρχουν δφο βαςικά κζματα που εξετάηονται και κα 
εκπλθρϊςουν τισ προχποκζςεισ για τθν επιτυχι εκτζλεςθ του 
διδακτορικοφ προγράμματοσ. 
Το πρϊτο κζμα αφορά τθν ανάπτυξθ νζων εργαλείων υλικοφ 
και λογιςμικοφ για προθγμζνεσ εφαρμογζσ που βαςίηονται 
ςτθ φαςματομετρία μάηασ ςτον τομζα των βιοεπιςτθμϊν και 
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systems ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ από πάνω προσ τα κάτω 
πρωτεομικισ, δθλαδι τθν ανάλυςθ των άκικτων πρωτεϊνϊν, 
τον δομικό χαρακτθριςμό τουσ και τθν αποςαφινιςθ τθσ 
ακολουκίασ αμινοξζων. Αυτζσ οι αναλυτικζσ μζκοδοι 
εκτελοφνται ςε ςυςκευζσ παγίδευςθσ ιόντων RF, μια 
εξαιρετικά ιςχυρι κατθγορία αναλυτικϊν ςυςκευϊν λόγω τθσ 
εξαιρετικισ ευελιξίασ τουσ που υποςτθρίηεται από προθγμζνα 
θλεκτρονικά και ιςχυρό λογιςμικό ελζγχου. Ο ςτόχοσ αυτοφ 
του διδακτορικοφ προγράμματοσ είναι να παρζχει εκ των 
προτζρων λφςεισ d τόςο ςε επίπεδο υλικοφ όςο και ςε 
επίπεδο λογιςμικοφ. 
Συγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια αυτοφ του προγράμματοσ, κα 
αναπτυχκοφν νζα εργαλεία λογιςμικοφ για τθν 
αυτοματοποίθςθ προθγμζνων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν 
που εκτελοφνται με φορτιςμζνα ςωματίδια που 
αποκθκεφονται ςε παγίδεσ ιόντων RF που λειτουργοφν υπό 
ςυνκικεσ κενοφ. Αυτζσ οι λειτουργίεσ περιλαμβάνουν 
κοςμικζσ μεκόδουσ βακμονόμθςθσ ςυχνότθτασ για να 
επιτρζψουν τθν αυτοματοποιθμζνθ, ςε πραγματικό χρόνο 
διζγερςθ αντιχθςθσ και τθν απομόνωςθ κυματομορφισ των 
ιόντων χρθςιμοποιϊντασ ςιματα εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. 
Αυτά τα νζα εργαλεία λογιςμικοφ που αναπτφχκθκαν για τθ 
λιψθ αποφάςεων ςε πραγματικό χρόνο κα αναπτυχκοφν για 
τθν ανάλυςθ των πρωτεϊνϊν, μια μζκοδοσ γνωςτι ςτθ 
φαςματομετρία μάηασ, κακϊσ τα δεδομζνα εξαρτϊνται από 
τθν απόκτθςθ (DDA). Οι μζκοδοι DDA απαιτοφν γριγορουσ 
υπολογιςμοφσ για τθν παραγωγι και τθν εφαρμογι ςφνκετων 
κυματομορφϊν χρόνου-τομζα, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
μεταςχθματιςμοφ μεταξφ τομζων ςυχνότθτασ και χρόνου. 
Αυτζσ οι υλοποιιςεισ κα περιλαμβάνουν κωδικοποίθςθ ςε C# 
κακϊσ και εξελίξεισ πρωτοκόλλου επικοινωνίασ superspeed 
USB3.0 χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία FPGA. Οι τεχνικζσ 
βελτιςτοποίθςθσ VHDL κα χρθςιμοποιθκοφν για γριγορθ και 
αξιόπιςτθ μεταφορά δεδομζνων μεταξφ λογιςμικοφ και 
υλικοφ. Οι προςπάκειεσ αυτζσ κα ολοκλθρωκοφν με τθν 
ανάπτυξθ μιασ φιλικισ προσ το χριςτθ διεπαφισ, θ οποία κα 
επιτρζψει τθν απρόςκοπτθ ανάπτυξθ και εφαρμογι 
πολφπλοκων διαδικαςιϊν, παρζχοντασ ζλεγχο υψθλοφ 
επιπζδου ολόκλθρου του φαςματόμετρου μάηασ. Οι νζεσ 
μζκοδοι DDA που κα αναπτυχκοφν κατά τθ διάρκεια αυτοφ 
του ζργου αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτον 
τομζα τθσ ανάλυςθσ από πάνω προσ τα κάτω των 
αντιςωμάτων με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν αλλθλουχία των 
άγνωςτων παραλλαγϊν (προφίλ γλυκοηυλίωςθσ) και τον 
προςδιοριςμό των μετα-μεταφραςτικϊν τροποποιιςεων. 
Το δεφτερο κζμα αφορά τθν ανάπτυξθ νζων εργαλείων 
υλικοφ και λογιςμικοφ για τθν αφξθςθ του δυναμικοφ εφρουσ 
τθσ φαςματομετρίασ μάηασ χρόνου πτιςθσ ςε πζντε τάξεισ 
μεγζκουσ χρθςιμοποιϊντασ ςφςτθμα απόκτθςθσ ADC διπλοφ 
καναλιοφ ςε ςειρά ςε ςυνδυαςμό με μεταβλθτοφσ ενιςχυτζσ 
κζρδουσ. Θ ςυγχϊνευςθ των μεμονωμζνων ςθμάτων χρόνου-
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τομζα μεταβλθτοφ κζρδουσ, κάκε δείγμα με ανάλυςθ χρόνου 
τουλάχιςτον 500ps κα εκτελείται ςε επίπεδο FPGA, αν και κα 
διερευνθκεί θ επιλογι εκτζλεςθσ αυτϊν των λειτουργιϊν ςε 
γλϊςςα ανϊτερου επιπζδου. Θ τεχνικι αυτι κα παρζχει 
πρόςβαςθ ςε ζνα ευρφ φάςμα εφαρμογϊν όπου θ 
ςυγκζντρωςθ των αναλυτϊν μζςα ςε ζνα δείγμα 
παρουςιάηουν ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ.  Οι μετριςεισ 
φαςματομετρίασ μάηασ υψθλισ απόδοςθσ κα 
χρθςιμοποιθκοφν για να καταδειχκεί θ χρθςιμότθτα αυτϊν 
των εξελίξεων. 
 
There are two main topics under consideration that will fulfill 
the requirements for a successful execution of the PhD 
program. 
The first topic is concerned with the development of new 
hardware and software tools for advanced mass spectrometry-
based applications in the field of life sciences and particularly 
in the field of top down proteomics, that is, the analysis of 
intact proteins, their structural characterization and amino-
acid sequence elucidation. These analytical methods are 
performed in RF ion trapping devices, an extremely powerful 
class of analytical devices due to their extreme versatility 
supported by advanced electronics and powerful control 
software. The aim of this PhD program is to provide advance d 
solutions on both hardware and software level. 
Specifically, during the course of this program, new software 
tools will be developed for automating advanced operational 
procedures performed with charged particles stored in RF ion 
traps operated under vacuum conditions. These operations 
include secular frequency calibration methods to allow 
automated, real-time resonance excitation and waveform 
isolation of ions using AC signals. These new software tools 
developed for real-time decision making will be deployed for 
the analysis of proteins, a method known in mass 
spectrometry as data depended acquisition (DDA). DDA 
methods require fast calculations for the generation and 
application of complex time-domain waveforms, including 
transformation between frequency and time domains. These 
implementations will involve coding in C# as well as 
superspeed USB3.0 communication protocol developments 
using FPGA technology. VHDL optimization techniques will be 
utilized for fast and reliable data transfer between software 
and hardware. These efforts will be completed with the 
development of a user-friendly interface, which will allow 
complex procedures to be developed and applied seamlessly 
providing high-level control of the entire mass spectrometer. 
The new DDA methods to be developed during the course of 
this project are expected to have a major impact in the field of 
top-down analysis of antibodies with significant implications in 
sequencing of unknown variants (glycosylation profiles) and 
identification of post-translation modifications. 



The second topic is concerned with the development of new 
hardware and software tools for increasing the dynamic range 
in Time-of-Flight mass spectrometry to five orders of 
magnitude using dual channel ADC acquisition system in series 
combined with variable gain pre-amplifiers. Merging of the 
individual variable-gain time-domain signals, each sampled 
with at least 500ps time resolution will be performed at FPGA 
level, although the option to perform these functions in upper 
level language will be explored. This technique will provide 
access to a wide range of applications where the concentration 
of analytes within a sample exhibit significant variations.  High 
performance mass spectrometry measurements will be used 
to demonstrate the utility of these advancements. 

30 ΛΥΜΡΕΑΙΟΥ ΜΑΙΑ 
 
 
 
 
LYMPERAIOU MARIA 

Εφαρμογζσ Τεχνθτισ 
Νοθμοςφνθσ 
 
 
 
Artificial Intelligence 
applications 

Γιϊργοσ Στάμου 
 
 
 
 
Giorgos Stamou 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ 
μελζτθ αλγορίκμων αυτόματθσ δθμιουργίασ ακολουκιϊν 
κινοφμενθσ εικόνασ για τθν ςυνοδεία μουςικισ. Για το ςκοπό 
αυτό, κα χρθςιμοποιθκοφν βακιά νευρωνικά δίκτυα για 
ςυνδυαςμό μεκόδων ςφνκεςθσ εικόνασ όπωσ θ μεταφορά 
ςτυλ, ο ζλεγχοσ και θ παραμόρφωςθ προοπτικισ, θ μίμθςθ 
τθσ παραμόρφωςθσ λόγω κίνθςθσ τθσ κάμερασ από και προσ 
το κυρίωσ κζμα ι αλλαγισ του εςτιακοφ μικουσ και 
παράλλθλα μεταβολι των ςτοιχείων του φόντου και των 
φωτιςτικϊν ςυνκθκϊν ενόσ πλάνου κλπ. 
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Ερμθνεία βακιϊν νευρωνικϊν 
δικτφων 
 
 
 
Deep learning explanation 

Γιϊργοσ Στάμου 
 
 
 
 
Giorgos Stamou 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ αφορά 
τθν ερμθνεία βακιϊν νευρωνικϊν δικτφων και τθ μελζτθ των 
τρόπων αξιοποίθςισ τθσ. Εξετάηεται θ δυνατότθτα εξαγωγισ 
πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τον τρόπο λειτουργίασ των 
δικτφων και τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων τουσ 
επεμβαίνοντασ δομικά ςτα μοντζλα βακιάσ μάκθςθσ ςε μια 
προςζγγιςθ διαφάνειασ του μοντζλου όπου μελετάται 
εκτενϊσ και θ εςωτερικι λειτουργία των δικτφων. Τελικό 
ςτόχο τθσ διδακτορικισ διατριβισ αποτελεί θ δθμιουργία ενόσ 
προτφπου δικτφων τα οποία επιτρζπουν τθν “αυτο-ερμθνεία” 
τουσ, ςυνοδεφοντασ τα αποτελζςματά τουσ με ςυγκεκριμζνεσ 
πλθροφορίεσ οι οποίεσ εξθγοφν τθ λογικι των επιλογϊν τουσ 
χωρίσ να επθρεάηεται θ κφρια λειτουργία τουσ. Οι 
πλθροφορίεσ που εξάγονται κι ερμθνεφουν τα νευρωνικά 
δίκτυα μποροφν να ζχουν τθ μορφι γράφων γνϊςθσ ϊςτε να 
μποροφμε να τισ διαχειριςτοφμε και επεξεργαςτοφμε με 
βζλτιςτο κι ενιαίο τρόπο. 
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MITROU MICHALIS 

Διαφανισ και Επεξθγιςιμθ 
Βακιά Μάκθςθ και Τεχνθτι 
Νοθμοςφνθ 
 
 
Transparent and Explainable 
Deep Learning and Artificial 
Intelligence 
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Stefanos Kollias 

Στο πλαίςιο τθσ διδακτορικισ διατριβισ κα μελετθκοφν, κα 
υλοποιθκοφν και κα αναλυκοφν μοντζλα βακιάσ μάκθςθσ, με 
ςκοπό τθν αυτοματοποιθμζνθ αναγνϊριςθ και ανάλυςθ 
προτφπων απεικονιςτικϊν δεδομζνων (εικόνεσ, βίντεο, κ.α.) 
ςε αφαιρετικο/εννοιολογικό επίπεδο. Επιπροςκζτωσ, 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ «διαφάνεια» και τθν 
«ερμθνευςιμότθτα» των μοντζλων αυτϊν, χαρακτθριςτικά 
που ζχουν προςελκφςει ιδιαίτερο ενδιαφζρον τα τελευταία 
χρόνια και επιτρζπουν τθν ανακεϊρθςθ τθσ αντίλθψθσ των 
μοντζλων αυτϊν ωσ «μαφρα κουτιά». Θ δυνατότθτα 
ερμθνείασ τθσ ςυμπεριφοράσ και του τρόπου λιψθσ 
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αποφάςεων εκ μζρουσ των μθχανϊν, αναδεικνφει τουσ 
τρόπουσ εκμάκθςθσ αυτϊν αλλά και το εφροσ και τθν ζκταςθ 
ςτθν οποία μια μθχανι μπορεί να προςεγγίςει τθν γνωςτικι 
και αντιλθπτικι δυνατότθτα του ανκρϊπου. Στο πλαίςιο τθσ 
ςτοχοκεςίασ αυτισ, κα χρθςιμοποιθκοφν και κα 
αντιπαρατεκοφν μζκοδοι και εργαλεία που επιτρζπουν τθν 
ερμθνεία των μοντζλων, όπωσ ανάλυςθ διαταραχισ τθσ 
ειςόδου, μζκοδοι ςτρωματικισ διάδοςθσ ςυνάφειασ, κ.α. 
Τζλοσ, κα μελετθκεί θ ςυνάφεια τθσ πολυπλοκότθτασ με τθν 
επεξθγθςιμότθτα των μοντζλων και το κατά πόςο είναι αυτά 
τα χαρακτθριςτικά αντιςτρόφωσ ανάλογα. 
 
In the framework of this Thesis deep learning models will be 
studied, implemented and analyzed, with the aim of 
automated recognition and analysis of visual data patterns 
(images, videos, etc.) at an abstract / conceptual level. In 
addition, special emphasis will be placed on the 
"transparency" and "interpretability" of these models, features 
that have attracted particular interest in recent years and 
allow the revision of the perception of these models as "black 
boxes". The ability to interpret the behavior and the way of 
decision making by the machines, highlights the ways of 
learning them, but also the extent to which a machine can 
approach the cognitive and perceptual ability of humans. In 
the context of this goal setting, methods and tools will be 
developed that allow the interpretation of the models, such as 
input perturbation analysis, stratified relevance propagation 
methods, etc. Finally, the relevance of complexity to the 
explanatory nature of the models and whether these 
characteristics are inversely proportional will be studied. 
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PAPADOPOULOS NIKOLAOS 
CHARALAMPOS 

Τεχνικζσ μετάφραςθσ εικονικϊν 
διευκφνςεων ςε πολυπφρθνουσ 
επεξεργαςτζσ 
 
 
Techniques for virtual address 
translation in multicore 
processors 

Διον. Ρνευματικάτοσ 
 
 
 
 
Dionisios Pnevmatikatos 

Το ςφςτθμα εικονικισ μνιμθσ παίηει διπλό ρόλο ςτα 
ςφγχρονα υπολογιςτικά ςυςτιματα, αρχικά διαςφαλίηει τθν 
μνιμθ του ςυςτιματοσ μζςω τθσ απομόνωςθσ των 
διεργαςιϊν και επίςθσ ενιςχφει τθν παραγωγικότθτα του 
προγραμματιςτι. To ςφςτθμα διαχείριςθσ μνιμθσ γνωςτϊν 
αρχιτεκτονικϊν (x86, ARM, RISC-V, κλπ) αποτελείται από τθν 
μονάδα του Page Table Walker ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για 
τθν μετάφραςθ των διευκφνςεων από εικονικζσ ςε φυςικζσ 
κακϊσ και από τον Translation Lookaside Buffer (TLB), μία 
κρυφι μνιμθ, ςτθν οποία κρατοφνται οι πρόςφατεσ εικονικζσ-
ςε-φυςικζσ μεταφράςεισ διευκφνςεων. 
Σε πολλά ςφγχρονα μετροπρογράμματα θ μετάφραςθ των 
εικονικϊν διευκφνςεων μπορεί να επιβαρφνει αιςκθτά τθν 
επίδοςθ και τθν ενεργειακι απόδοςθ του υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ λόγω των αςτοχιϊν TLB.  Αναλόγωσ τθσ 
αρχιτεκτονικισ του πίνακα ςελίδων απαιτοφνται 3-4 
προςβάςεισ ςτθν μνιμθ για τθν μετάφραςθ τθσ εικονικισ-ςε-
φυςικι διεφκυνςθ. Ειδικά ςε περιβάλλοντα εικονοποίθςθσ ο 
αρικμόσ προςβάςεων ςτθν μνιμθ μπορεί να φτάςει τισ 24. 
Λόγω τθσ αναγκαίασ ςυνοχισ των TLB, θ διαχείριςθ τθσ 
εικονικισ μνιμθσ ςε πολυπφρθνεσ αρχιτεκτονικζσ γίνεται 
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ακόμα πολυπλοκότερθ. Θ βελτίωςθ των επιδόςεων τθσ 
εικονικισ μνιμθσ  ζχει μελετθκεί πολφ και ζχουν προτακεί 
πολλζσ τεχνικζσ όπωσ ΤLB Coalescing, Direct Segments, 
Redundant Memory Mappings, TLB Clustering, κ.α. 
Θ παροφςα διατριβι ςτοχεφει ςτθν βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ, 
ςτθν μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και ςτθν ζρευνα 
προχωρθμζνων τεχνικϊν μετάφραςθσ εικονικισ μνιμθσ για 
πολυπφρθνεσ αρχιτεκτονικζσ. Το πρϊτο βιμα κα είναι θ 
ανάλυςθ επίδοςθσ πολυπφρθνων αρχιτεκτονικϊν ςε 
ςφγχρονα μετροπρογράμματα (serverless computing, 
containers, κλπ) με μετρικζσ τισ αςτοχίεσ TLB, το Instructions-
Per-Cycle (IPC)  και τθν ενεργειακι κατανάλωςθ. Βαςιηόμενθ 
ςε επίκαιρθ ζρευνα, θ παροφςα εργαςία ςτοχεφει ςτθν 
μελζτθ τεχνικϊν λογιςμικοφ, αρχιτεκτονικϊν υλικοφ, δικτφων 
διαςφνδεςθσ επεξεργαςτϊν κακϊσ και επιταχυντϊν, για να 
βελτιϊςει τθν απόδοςθ και τθν ενεργειακι κατανάλωςθ του 
ςυςτιματοσ εικονικισ μνιμθσ πολυπφρθνων αρχιτεκτονικϊν. 
Τζλοσ κα χρθςιμοποιιςουμε τθν αρχιτεκτονικι RISC-V τον 
Rocket Chip Generator και διατάξεισ με FPGAs για να 
ςχεδιάςουμε, να προςομοιϊςουμε και να αξιολογιςουμε 
υλικό που κα περιλαμβάνει τισ ςχεδιάςεισ μασ. 
 
Virtual memory is used in modern computing systems to 
secure physical system memory through process isolation and 
also to enhance programmers productivity. Every process has 
its own page table to track virtual-to-physical page 
translations.  The Memory Management Unit (MMU) of any 
well-known processor architecture (x86, ARM, RISC-V, etc.) 
consists of  a Page Table Walker (PTW - usually implemented in 
hardware) that executes all the steps to perform the virtual to 
physical translation, and a hierarchy of Translation Lookaside 
Buffer (TLB) that caches these translation so as to hide the 
translation latency. 
In many real-world workloads, virtual memory translation may 
add significant performance and energy overheads, due to TLB 
misses. When a TLB miss occurs, 3 to 4 memory accesses 
(depending on the page table organization of the processor 
architecture) are required to perform a virtual address 
translation; especially in virtualized environments the number 
of memory accesses can increase up to 24. There has been 
extensive research for improving the performance of virtual 
memory, such as LB Coalescing, Direct Segments, Redundant 
Memory Mappings, TLB Clustering and others, that target to 
reduce MMU overhead.  
This thesis aims to improve performance, reduce energy 
consumption, and provide advanced virtual memory 
translation techniques for multicore processors. The first step 
will be the performance evaluation of multicore processors in 
modern and emerging workloads (e.g., serverless workloads, 
containers etc.) in terms of TLB misses, shootdowns, IPC, and 
power. Based on the state-of-the-art research, this thesis will 



investigate new software techniques, hardware architectures, 
on-chip networks, and accelerators to mitigate known 
overheads related to virtual memory and attain better 
performance and energy consumption. Finally, we will use 
modern open-source tools, such as the RISC-V architecture and 
the Rocket Chip Generator, to develop real hardware, and will 
use FPGAs along with software simulators to evaluate our 
design. 
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PROISKOS GRIGORIOS 

Μεκοδολογίεσ Διαχείριςθσ 
Ρόρων αρχιτεκτονικϊν για 
Υπολογιςμό ςε περιβάλλον 
Aκμισ και Ομίχλθσ (Edge & Fog 
Computing) 
 
Methodologies for resource 
management of edge and fog 
environment 

Δθμιτριοσ Σοφντρθσ 
 
 
 
 
Dimitrios Soudris 

Το κζμα τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι ο ςχεδιαςμόσ των 
μεκοδολογιϊν, των πολιτικϊν και των ςυςτθμάτων για τθ 
διαχείριςθ των πόρων των αρχιτεκτονικϊν υπολογιςτϊν Edge-
ομίχλθσ. Το κίνθτρο πίςω από αυτό το ζργο είναι θ ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ ολοκλιρωςθ των ςτοιχείων επεξεργαςίασ ςτο 
Edge άκρθ και τθν πφλθ IoT, θ οποία περιπλζκει τθ διαχείριςθ 
των πόρων, όπωσ οι ςχετικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι θ 
κεντρικι διαχείριςθ των πόρων μπορεί να είναι ζνα ςθμείο 
ςυμφόρθςθσ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ το ςφςτθμα. Οι 
ςφγχρονεσ πλατφόρμεσ IoT παρζχουν περιοριςμζνουσ πόρουσ 
από άποψθ υπολογιςτικισ ιςχφοσ και διακζςιμθσ μνιμθσ για 
ενεργειακι απόδοςθ και αυξθμζνθ διάρκειασ ηωισ 
μπαταρίασ. Ωσ εκ τοφτου, θ εφαρμογι των υπολογιςτικϊν 
απαιτθτικϊν εφαρμογϊν ςε τζτοιεσ ςυςκευζσ είναι 
προκλθτικι και απαιτεί ςυνικωσ πολλι προςπάκεια. Ο 
ςτόχοσ αυτισ τθσ διατριβισ είναι να βελτιςτοποιιςει 
εφαρμογζσ ψθφιακοφ ςιματοσ από τθν άποψθ του χρόνου 
εκτζλεςθσ και του απαιτοφμενου μεγζκουσ μνιμθσ. Θ 
βελτιςτοποίθςθ κα βαςίηεται ςτθν εφαρμογι ενόσ ςυνόλου 
μεκοδολογιϊν εξερεφνθςθσ που εκτελοφν μεταςχθματιςμοφσ 
ςτον πθγαίο κϊδικα. Θ ζξοδοσ κα είναι ζνα ςφνολο 
βελτιςτοποιθμζνεσ εκδόςεισ του πθγαίου κϊδικα τθσ 
εφαρμογισ που κα απαιτιςει λιγότερο μζγεκοσ μνιμθσ και/ι 
να παρζχουν αυξθμζνθ απόδοςθ. 
 
The subject of the doctoral thesis is the design of 
methodologies, policies and systems for the management of 
the resources of Edge-fog architectural computers. The 
motivation behind this project is the ever-increasing 
integration of processing data into edge and ΙoT portal, which 
complicates resource management, as relevant studies have 
shown that central resource management can be a bottleneck 
for the effectiveness of the system. Modern IoT platforms 
provide limited resources in terms of computing power and 
available memory for energy efficiency and increased battery 
life. Therefore, applying computing demanding applications to 
such devices is challenging and usually requires a lot of effort. 
The goal of this thesis is to optimize digital signal processing 
applications in terms of runtime and required memory size. 
Optimization will be based on applying a set of exploration 
methodologies that perform transformations in the source 
code. The output will be a set of optimized versions of the 
application source code that will require less memory size 
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and/or provide increased performance. 
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RISSAKI AGAPI MARIA 

Υπολογιςτικι Θεωρία Μάκθςθσ 
 
 
 
 
Computational Learning Theory 

Δθμιτριοσ Φωτάκθσ 
 
 
 
 
Dimitris Fotakis 

Το κζμα τθσ διδακτορικισ διατριβισ αφορά τθ μελζτθ των 
ιδιοτιτων των βακιϊν γενετικϊν μοντζλων και πιο ειδικά των 
Generative Adversarial Networks (GANs). Σθμαντικό κίνθτρο 
αποτελεί το γεγονόσ ότι τα τελευταία χρόνια τα βακιά 
γενετικά μοντζλα και ςυγκεκριμζνα τα GANs παρουςιάηουν 
εξαιρετικζσ επιδόςεισ ςτθν μοντελοποίθςθ κατανομϊν και τθν 
καταςκευι ρεαλιςτικϊν δειγμάτων. Ωςτόςο, για τα μοντζλα 
αυτά υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτιματα, μερικα από τα 
οποία αφοροφν το είδοσ των κατανομϊν που μποροφν να 
μοντελοποιιςουν, τθν ςφγκλιςθ και τθν δυναμικι τθσ 
διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ κακϊσ και τθν εμπεριςτατωμζνθ 
αξιολόγθςι τουσ. Στθν διδακτορικι διατριβι κα 
εντρυφιςουμε ςτθν αξιολόγθςθ των βακιϊν γενετικϊν 
μοντζλων αναηθτϊντασ κεωρθτικζσ εγγυιςεισ ςχετικά με τθν 
ικανότθτά τουσ να προςεγγίηουν κατανομζσ δεδομζνων, 
αλγορίκμουσ με κεωρθτικζσ εγγυιςεισ για τθν αποδοτικι και 
με ακρίβεια αντιςτροφι τουσ αλλά και δθμιουργικοφσ 
τρόπουσ μεταχείριςισ τουσ προκειμζνου να εντοπιςτοφν 
ενδιαφζρουςεσ ιδιότθτεσ ςχετικά με τθν εςωτερικι τουσ 
δομι. 
 
The doctoral thesis is concerned with the study of deep 
generative models, more specifically Generative Adversarial 
Networks (GANs). The motivation behind the thesis is the fact 
that in recent years deep generative models (especially GANs) 
display exceptional performance in modeling data 
distributions and generating realistic samples. However, there 
exist multiple open problems in this area, e.g. regarding the 
types of distributions that can be modeled by GANs, the 
dynamics of training and the quantitative evaluation of the 
models. In the doctoral thesis we aim to tackle problems 
regarding the evaluation of deep generative models, their 
distribution learning ability as well as algorithms for efficient 
and effective inversion. Finally, we aim to apply creative 
manipulation techniques of deep generative models which can 
reveal interesting properties of their internal structure. 
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TZENETOPOULOS ACHILLEAS 

Υπολογιςμόσ χωρίσ διακομιςτι 
(serverless computing): 
Διαχείριςθ πόρων και 
αρχιτεκτονικζσ 
 
Serverless computing: 
Architectures and resource 
management 

Δθμιτριοσ Σοφντρθσ 
 
 
 
 
Dimitrios Soudris 

Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία ςχεδιάηεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν 
ανάπτυξθ μεκοδολογιϊν, εργαλείων και αρχιτεκτονικϊν 
διαχείριςθσ πόρων ςε περιβάλλοντα υπολογιςτικοφ νζφουσ 
(Cloud computing) και πιο ςυγκεκριμζνα ςε περιβάλλοντα 
χωρίσ διακομιςτι (Serverless Computing). Θα δοκεί ζμφαςθ 
ςτθν διαχείριςθ πόρων υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων με 
ςφνκετθ διάταξθ με ςτόχο τθν επίτευξθ υψθλότερθσ 
απόδοςθσ ι/και  χαμθλότερθσ κατανάλωςθσ ιςχφοσ. Οι 
τεχνικζσ που ςτοχεφουμε να αναπτυχκοφν, κα εξυπθρετοφν 
τισ ανάγκεσ του περιβάλλοντοσ υπολογιςτικοφ νζφουσ ςε 
υπολογιςμοφσ χωρίσ διακομιςτι (serverless computing) οι 
οποίεσ απαιτοφν γριγορθ εκκίνθςθ των εφαρμογϊν αλλά και 
ελαχιςτοποίθςθ των κακυςτεριςεων που μπορεί να 
προκφπτουν ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ ςταδιακισ εκτζλεςθσ 
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τουσ. Επιπλζον, ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα εςτιάςουμε 
ςτθν αποδοτικότερθ, δυναμικι διαχείριςθ των πόρων του 
ςυςτιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθ διαμόρφωςθ και 
τουσ περιοριςμοφσ των εκάςτοτε αρχιτεκτονικϊν όςο και τισ 
ςυμπεριφορζσ των εφαρμογϊν που εκτελοφνται.  
Στα πρϊτα ςτάδια τθσ εργαςίασ, κα γίνει μελζτθ τθσ 
υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ και αναπτυγμζνων εργαλείων 
τόςο ςτον ακαδθμαϊκι κοινότθτα όςο και ςτθ βιομθχανία. 
Ωςτόςο, θ μελζτθ αυτι κα είναι ςυνεχισ και κατά τθν 
υπόλοιπθ διάρκεια τθσ εργαςίασ διότι οι εξελίξεισ ςε 
τεχνολογίεσ νζφουσ είναι ςυνεχείσ λόγω μεγάλου 
ενδιαφζροντοσ τθσ βιομθχανίασ. Στθ ςυνζχεια κα γίνει 
πειραματιςμόσ με εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται με ςκοπό 
τθ διαχείριςθ πόρων αλλά και με περιβάλλοντα που 
χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ για τθν επίτρεψθ και χριςθ του 
Serverless Computing ςε δομζσ Cloud. Ακολοφκωσ κα 
ςχεδιαςτεί ζνασ χρονοπρογραμματιςτισ, ο οποίοσ κα ελζγχει 
τόςο τθν τοποκζτθςθ των ειςερχόμενων εφαρμογων αλλά και 
τον δυναμικό ςυντονιςμό των πόρων που αυτζσ 
χρθςιμοποιοφν. 
 
This task is designed to focus on developing methodologies, 
tools, and resource management architectures in cloud 
computing environments and more specifically serverless 
computing environments. Emphasis will be placed on 
managing computing system resources with a complex layout 
to achieve higher efficiency and/or lower power consumption. 
The techniques we aim to develop will serve the needs of the 
cloud environment in serverless computing calculations that 
require fast applications to start and minimize delays that may 
occur at different points in their gradual execution. In addition, 
in this work we will focus on more efficient, dynamic 
management of system resources, taking into account both 
the configuration and limitations of each architecture and the 
behaviors of the applications that are running.  
In the early stages of work, the existing literature and 
developed tools will be studied in both academia and industry. 
However, this study will also be continuous during the rest of 
the work because developments in cloud technologies are 
continuous due to great industry interest. There will then be 
experimentation with tools used to manage resources and 
environments that are widely used to allow and use Serverless 
Computing in Cloud structures. A scheduler will then be 
designed to control both the placement of incoming 
applications and the dynamic coordination of the resources 
they use. 
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Διαχείριςθ Μεγάλων 
Δεδομζνων 
 
 
 

Βαςιλικι Καντερζ 
 
 
 
 

Θ ανάλυςθ Μεγάλων Δεδομζνων βρίςκεται ςτον πυρινα τθσ 
εξαγωγισ αξίασ από μεγάλεσ ποςότθτεσ δεδομζνων. Συνικωσ 
τζτοια δεδομζνα παράγονται από διάφορεσ και διεςπαρμζνεσ 
πθγζσ. Οι πθγζσ μπορεί όχι μόνο να είναι χωρικά 
κατανεμθμζνεσ, αλλά και να ςυνδζονται με ετερογενι δίκτυα. 
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TSIATSIANIS GEORGIOS 
CHRISTOS 

Big Data Management Vasiliki Kantere Θ ετερογζνεια εκτείνεται πζραν τθσ κατανομισ των πθγϊν και 
του είδουσ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ τουσ, και χαρακτθρίηει 
επίςθσ τον τρόπο ςυλλογισ και αποκικευςθσ των δεδομζνων, 
κακϊσ και τθ μορφι των δεδομζνων και τθ ςθμαςιολογία 
τουσ. Για παράδειγμα, τα δεδομζνα μποροφν να παράγονται 
ςε παρτίδεσ ι ροζσ, να αποκθκεφονται ςε δομθμζνεσ ι θμι-
δομθμζνεσ μορφζσ, να είναι αραιά ι πυκνά ςε πλθροφορία, 
να είναι κακαρά ι βρϊμικα, πλιρωσ οριςμζνα ι αβζβαια 
κ.λπ. Αυτι θ διδακτορικι διατριβι κα μελετιςει το πρόβλθμα 
τθσ διεξαγωγισ τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων για πολφ μεγάλεσ 
ςυλλογζσ δεδομζνων που παράγονται, διαχειρίηονται, 
αποκθκεφονται και υποβάλλονται ςε επεξεργαςία με 
κατανεμθμζνο τρόπο. Για το ςκοπό αυτό, κα διερευνθκοφν οι 
υπάρχουςεσ μζκοδοι Μθχανικισ Μάκθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ενιςχυτικισ Μάκθςθσ και τθσ 
Βακιάσ Μάκθςθσ. Το επίκεντρο τθσ ζρευνασ κα είναι θ 
καταλλθλότθτα των μεκόδων για τα προβλιματα που 
προκφπτουν ςε κατανεμθμζνα και δυναμικά περιβάλλοντα 
όπωσ αυτά περιγράφθκαν παραπάνω, κακϊσ και θ 
δυνατότθτα προςαρμογισ τουσ και επζκταςισ ςε τζτοια 
περιβάλλοντα. 
 
Big Data Analytics are in the core of extracting value from large 
amounts of data. Usually such data are produced from various 
and dispersed sources. The sources may not only be locally 
distributed, but also connected with heterogeneous networks. 
Heterogeneity spans more than source distribution and 
communication and characterizes also the way of data 
collection and storage, as well as the data format and 
semantics. For example, data may be produced batches or 
streams, stored in structured or semi-structured formats, be 
sparse or dense in information, be clean or dirty, certain or 
uncertain, etc. This PhD thesis will study the problem of 
conducting data analytics for very large data collections that 
are produced, managed, stored and processed in a distributed 
manner. For this purpose, existing methods of Machine 
Learning, including Reinforcement Learning, and Deep 
Learning, will be investigated. The focus of the investigation 
will be on the suitability of the methods for the problems in 
hand and the potential for adaptability and extension to a 
distributed and dynamic 

Vasiliki Kantere 
Α.-G. Stafylopatis 
S. Kollias 
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ALEXAKIS THEODOROS 

Κατανεμθμζνεσ αρχιτεκτονικζσ 
και μζκοδοι για τθν 
επαλικευςθ περιεχομζνου 
 
Distributed architectures and 
methods for online content 
verification 

Ε. Συκάσ 
 
 
 
 
E. Sykas 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ και ειδικά ζπειτα από τθν 
επανάςταςθ που ζφερε το διαδίκτυο ςτθν κακθμερινότθτα 
των ανκρϊπων, ζχει παρουςιαςκεί μια ραγδαία εξζλιξθ ςτθ 
δθμιουργία περιεχομζνου οποιουδιποτε τφπου. Τα κοινωνικά 
δίκτυα, τα μζςα και οι πλατφόρμεσ γίνονται ο βαςικόσ τρόποσ 
επικοινωνίασ μεταξφ των ανκρϊπων ατομικά αλλά και ωσ 
κοινότθτεσ (επιςτθμονικι, ιατρικι, κλπ.). Θ πλθκϊρα όμωσ 
αυτι των ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενων πλθροφοριϊν κακιςτά 
επιτακτικι τθν ανάγκθ για τθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ 

Ε. Συκάσ 
Ν. Μιτρου 
Ι. ουςςάκθ 
 
 
E. Sykas 
N. Mitrou 
I. Roussaki 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 



ςυςτθμάτων, τα οποία κα μποροφν να ελζγξουν κατά πόςο θ 
πλθροφορία που παράγεται, δθμοςιεφεται και αναπαράγεται, 
είναι αλθκισ (content verification). Επιπλζον, θ ραγδαία 
αφξθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτουσ τομείσ που αφοροφν τθν 
υπολογιςτικι ιςχφ και τισ ταχφτθτεσ του διαδικτφου, κακιςτά 
πλζον δυνατι τθ λιψθ και τθν ταχφτατθ επεξεργαςία 
πλθροφοριϊν ςε πραγματικό χρόνο. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, 
δραματικό ρόλο κατζχουν οι καινοτομίεσ που ζχουν φζρει θ 
τεχνθτι νοθμοςφνθ και θ μθχανικι μάκθςθ ςε ςυνδυαςμό με 
τα δεδομζνα μεγάλου όγκου (Big Data).  
Θ διδακτορικι διατριβι «Κατανεμθμζνεσ αρχιτεκτονικζσ και 
μζκοδοι για τθν επαλικευςθ περιεχομζνου» κα μελετιςει τα 
πλζον πρόςφατα ερευνθτικά ζργα, εμπορικζσ εφαρμογζσ, 
πλατφόρμεσ, ςυςτιματα και αλγορίκμουσ που εςτιάηουν ςτθν 
επαλικευςθ περιεχομζνου κακϊσ και το κεωρθτικό 
υπόβακρο αυτϊν και κα επεκτείνει τθν υπάρχουςα γνϊςθ ςτο 
παρόν ηιτθμα, προτείνοντασ νζεσ προςεγγίςεισ ςτο κζμα, οι 
οποίεσ κα εςτιάηουν ςτθν κατανεμθμζνθ φφςθ των λφςεων 
που κα προτακοφν. Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ διατριβισ, 
καταρχάσ, κα γίνει ενδελεχισ ζρευνα τθσ μζχρι τϊρα 
υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ, κα εξεταςκοφν τα κενά που 
υπάρχουν και τα ηθτιματα προσ ζρευνα και εν ςυνεχεία, κα 
προτακοφν λφςεισ που κα αφοροφν κατανεμθμζνεσ 
αρχιτεκτονικζσ για τθν επαλικευςθ περιεχομζνου, οι οποίεσ 
παράλλθλα κα δοκιμαςκοφν ςε εργαςτθριακό περιβάλλον 
εφόςον αυτό κακίςταται δυνατό. Τζλοσ, μετά τθν εκτζλεςθ 
των ενδεχόμενων δοκιμϊν και τθ μελζτθ τθσ 
εφαρμοςιμότθτασ και βιωςιμότθτασ των προτεινόμενων 
αρχιτεκτονικϊν, κα παρουςιαςκοφν τα ςυμπεράςματα που 
κα εξαχκοφν κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ και 
κα προτακοφν νζεσ κατευκφνςεισ και ανοικτά ηθτιματα προσ 
μελλοντικι ζρευνα. 
Καταλθκτικά, ςκοπόσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
διατριβισ είναι θ επζκταςθ, θ μεταβολι και θ προςπάκεια 
βελτίωςθσ τθσ μζχρι τϊρα ζρευνασ που ζχει διεξαχκεί ςτο 
ςυγκεκριμζνο πεδίο, παραδίδοντασ ζτςι ςτθν ερευνθτικι και 
ακαδθμαϊκι κοινότθτα μια αναφορά προσ μελζτθ, θ οποία κα 
αποβλζπει ςτο να βοθκιςει και να επθρεάςει, ςτον βακμό 
που αυτό κακίςταται δυνατό, τθν πρόοδο του ςυγκεκριμζνου 
ερευνθτικοφ τομζα. 
 
In recent decades and especially after the revolution that the 
Internet has brought to people's daily lives, there has been a 
rapid development in the creation of content of any kind. 
Social networks, media and platforms are gaining ground as 
the main way of communication between persons and 
communities (e.g. scientific, medical, etc.). The plethora of 
constantly changing information renders imperative to 
research and develop content verification systems that can 
verify whether the information produced, published and 
reproduced is true. Nowadays, the rapid growth of technology 



in terms of computing power and Internet speeds makes it 
possible to receive and process information in real time. In this 
direction, the innovations brought by Artificial Intelligence and 
Machine Learning in combination with Big Data are of utmost 
importance. 
The doctoral thesis "Distributed architectures and methods for 
online content verification" will study the latest research 
projects, commercial applications, platforms, systems and 
algorithms for content verification as well as their theoretical 
background so to extend the existing knowledge by proposing 
new distributed solutions and approaches in this domain. 
Then, the author of this thesis will propose solutions regarding 
distributed architectures for content verification, which will 
also be tested in a laboratory setting if possible. Finally, the 
conclusions that will be drawn during the conduct of this 
dissertation regarding the applicability and viability of the 
proposed architectures, will be presented in detail as well as 
new directions and open issues will be proposed for future 
research. 
Finally, the purpose of this doctoral thesis is to expand, update 
and improve the research conducted so far in this field, by 
providing the research and academic community a detailed 
study report which aims to help and influence the progress of 
this research area. 

39 ΑΛΙΜΘΣΘΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
 
 
ALIMISIS VASILEIOS 

Αρχιτεκτονικζσ Κλαςςικϊν και 
Νευρωνικϊν Υπολογιςτικϊν 
Ολοκλθρωμζνων Κυκλωμάτων 
με Εφαρμογζσ ςτθν Τεχνθτι 
Νοθμοςφνθ 
 
Integrated Circuit Architectures 
for Classical and Neural 
Computing with Applications in 
Artificial Intelligence 

Ρ.-Ρ. Σωτθριάδθσ 
 
 
 
 
P.P. Sotiriades 

Θ ςκοποφμενθ διδακτορικι διατριβι αφορά τθν επιλογι και 
ανάπτυξθ μακθματικϊν μοντζλων και αλγορίκμων και τθν 
υλοποίθςθ τουσ με νζεσ αρχιτεκτονικζσ (VLSI) κλαςικϊν όςο 
και νευρωνικϊν υπολογιςτικϊν ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων. 
Πλα τα παραπάνω κα ςχεδιαςτοφν με γνϊμονα εφαρμογζσ 
τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και τθσ μθχανικισ μάκθςθσ. 
 
This Doctoral Thesis concerns the selection and development 
of mathematical models and algorithms and their 
implementation with new architectures (VLSI), both classical 
and neural computational integrated circuits. All of the above, 
will be designed based on applications of artificial intelligence 
and machine learning. 

Ρ-Ρ.Σωτθριάδθσ 
Νεκτ. Κοηφρθσ 
Γ. Στάμου 
 
 
P.P. Sotiriades 
N. Koziris 
G. Stamou 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

40 ΓΕΩΓΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΘΣ 
 
 
 
 
GEORGAKOPOULOS IOANNISA 

Αρχιτεκτονικζσ και 
Κυκλωματικζσ Μεκοδολογίεσ 
Μζτρθςθσ για Αιςκθτιρεσ και 
Συςτιματα Αιςκθτιρων 
 
Circuit Architectures and 
Instrumentation Methodologies 
for Sensors and Sensor Systems 

Ρ.-Ρ. Σωτθριάδθσ 
 
 
 
 
P.P. Sotiriades 

Θζμα τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ ανάλυςθ και 
ςχεδίαςθ αναλογικϊν κυκλωμάτων, υποβοθκοφμενων από 
ψθφιακζσ τεχνικζσ, για τθν προςαρμογι και καταγραφι 
ςθμάτων από αιςκθτιρεσ και ςυγκεκριμζνα μαγνθτικοφσ 
αιςκθτιρεσ Aνιςοτροπικισ Mαγνθτο-αντίςταςθσ ι ΑΜR. Οι 
μαγνθτικοί αιςκθτιρεσ AMR αποτελοφν μία ειδικι και ςχετικά 
νζα κατθγορία μαγνθτικϊν αιςκθτιρων που αναπτφχκθκαν 
ςτα μζςα περίπου του 20ου αιϊνα, με τθν ανάπτυξθ τθσ 
τεχνολογίασ λεπτϊν υμενίων (thin film technology). 
Ραρουςιάηουν ςθμαντικό ενδιαφζρον, κακϊσ εμφανίηουν 
πολφ υψθλι ευαιςκθςία και δυναμικό εφροσ (από ≈100μG 
ζωσ και 2G, εφροσ το οποίο υπερκαλφπτει τθν ζνταςθ του 
μαγνθτικοφ πεδίου τθσ Γθσ) αλλά και ταυτόχρονα μία ευρεία 
απόκριςθ ςυχνότθτασ ( DC ζωσ λίγα MHz ), παρότι το μζγεκοσ 

Ρ-Ρ.Σωτθριάδθσ 
Ε.Χριςτοφόρου 
Ακ. Ραναγόπυλοσ 
 
 
P.P. Sotiriades 
E. Hristoforou 
A. Panagopoulos 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 



τουσ είναι πάρα πολφ μικρό, κακότι ςτθν ουςία αποτελοφν 
ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα που εναποτίκενται ςε πυρίτιο. Το 
γεγονόσ αυτό τα κακιςτά ακόμθ πιο ελκυςτικά διότι μαηί με 
αυτά μποροφμε να ςυμπεριλάβουμε και να καταςκευάςουμε 
τα απαραίτθτα θλεκτρονικά για τθν προςαρμογι και 
καταγραφι των ςθμάτων τουσ. 
 
Subject area of this Doctoral title, is the analysis and design of 
analog circuits and circuit architectures, assisted by digital 
techniques, for the signal conditioning and acquisition of 
sensors. The sensors on which this work will focus on, are a 
special category of magnetic sensors known as Anisotropic 
Magneto-Resistance or simply put AMR magnetic sensors. 
These sensors were developed around the mid 20th century, 
after the arrival and development of thin film technology, and 
they are of great interest, as they not only have a relatively 
high sensitivity and dynamic range ( ranging from ≈100μG up 
to a few G, a range which surpasses the strength of Earth's 
magnetic field ), but they also present a wide frequency 
response (αranging from DC to a few MHz ), even though they 
are very small in size, as in fact, they are integrated circuits. 
This makes them a very attractive magnetic sensor, since it is 
possible for them to be co-manufactured and co-assembled 
along with all the necessary circuitry, required for their signal 
conditioning and data acquisition. 

41 ΓΙΑΝΝΑΚΟΡΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΙΑ 
 
 
 
GIANNAKOPOULOU 
KONSTANTINA-MARIA 

Διαδίκτυο των Αντικειμζνων και 
ευφυι ςυςτιματα/εφαρμογζσ 
 
Internet of Things and 
intelligent systems/applications 

Ιωάννα ουςςάκθ 
 
 
 
 
Ioanna Roussaki 

Τα κζμα τθσ προτεινόμενθσ διδακτορικισ διατριβισ εςτιάηει 
ςτθ μελζτθ, το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ 
μοντζλων μθχανικισ μάκθςθσ πάνω ςε δεδομζνα που ζχουν 
ςυλλεχκεί μζςω υποδομϊν Διαδικτφου των Αντικειμζνων. Στα 
πλαίςια αυτά, κα μελετθκοφν προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ 
ςε διάφορα πεδία εφαρμογϊν και κα επιλυκοφν μζςω 
πρωτότυπων αλγορίκμων που χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ 
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τεχνικϊν 
βακιάσ μάκθςθσ (deep learning). Ραραδείγματα τζτοιων 
πεδίων εφαρμογϊν αποτελοφν θ ζξυπνθ γεωργία, το 
περιβάλλον, θ υγεία, κ.α. 
 
The proposed PhD dissertation focuses on the analysis, design, 
development and evaluation of machine learning models to be 
used over data collected through Internet of Things 
infrastructures. In this context, optimization problems in 
various application domains will be studied and will be solved 
through innovative algorithms using artificial intelligence 
techniques, including deep learning. Examples of such domains 
include smart agriculture, the environment, health, etc. 

Ιωάννα ουςςάκθ 
Μιλτ. Αναγνϊςτου 
Συμ. Ραπαβαςιλείου 
 
 
Ioanna Roussaki 
Miltiades Anagnostou 
Symeon Papavassiliou 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

42 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
KECHAGIAS KONSTANTINOS 

Αλγόρικμοι τεχνθτισ 
νοθμοςφνθσ για τθν ανάλυςθ 
δικτυακϊν και άλλων 
δεδομζνων 
 
Artificial Intelligence algorithms 

Εμμ. Βαρβαρίγοσ 
 
 
 
 
Emm. Varvarigos 

Στθν διδακτορικι αυτι διατριβι κα αναπτυχκοφν και κα 
αξιολογθκοφν αλγόρικμοι που βαςίηονται ςε τεχνικζσ 
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ για τθν ανάλυςθ δικτυακϊν και άλλων 
(πχ ενεργειακϊν, υπολογιςτικοφ νζφουσ, κλπ) δεδομζνων 
 
This PhD thesis will develop, analyze  and evaluate the 

Εμμ. Βαρβαρίγοσ 
Θεοδ Βαρβαρίγου 
Σίμοσ Ραπαβαςιλείου 
 
 
Emm. Varvarigos 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 



for analyzing networking and 
other data 

performance of Artificial Intelligence algorithms for analyzing 
networking and other (eg energy, could computing etc)  data 

Th. Varvarigou 
Simos Papavassiliou 

43 ΛΕΡΙΡΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
 
 
 
 
LEPIPAS GEORGIOS 

Βιο-εργαςτιρια ςε 
ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα 
 
 
 
Bio-laboratories on integrated 
circuits 

Ευάγγελοσ Χριςτοφόρου 
 
 
 
 
Evangelos Hristoforou 

Ανάπτυξθ, διακρίβωςθ και χριςθ αιςκθτιρα για τθν μζτρθςθ 
ιϊν, με ζμφαςθ ςτθν μζτρθςθ του COVID-19, κάνοντασ χριςθ 
τθσ ευρεςιτεχνίασ που ζχει αναπτφξει το εργαςτιριο 
 
 
Development, calibration and use of a viral load sensor, with 
particular application in measuring COVID-19 viral load, using 
the filed patent, developed by the lab 

Ευάγ. Χριςτοφόρου 
Αφροδίτθ Κτενά 
Ραν. Τςαραμπάρθσ 
 
 
Evangelos Hristoforou 
Aphrodite Ktena 
Panagiotis Tsarabaris 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 

44 ΜΑΝΟΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
 
 
MANOURAS VASILEIOS 

Σχεδίαςθ Ενιςχυτϊν Ιςχφοσ για 
Εφαρμογζσ sub-THz 
 
 
 
Power Amplified Design for sub-
THz Applications 

Ι. Ραπανάνοσ 
 
 
 
 
I. Papananos 

Σχεδίαςθ ολοκλθρωμζνων ενιςχυτϊν ιςχφοσ ςτθν περιοχι των 
sub THz με ζμφαςθ τισ τθλεπικοινωνιακζσ εφαρμογζσ μετά το 
5G. 
 
 
Design of integrated power amplifiers operating in the sub-THz 
range for telecommunication applications beyond 5G. 

Ι. Ραπανάνοσ 
Ε. Συκάσ 
Ε. Χριςτοφόρου 
 
 
I. Papananos 
E. Sykas 
E. Hristoforou 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 

45 ΝΙΚΟΛΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
 
 
 
NIKOLAKOPOULOS ANASTASIOS 

Διαδίκτυο Αντικειμζνων 
 
 
 
 
Internet of Things 

Θεοδϊρα Βαρβαρίγου 
 
 
 
 
Th. Varvarigou 

Συνδυαςμόσ του ευρζωσ αναπτυςςόμενου τομζα τθσ 
Μθχανικισ Μάκθςθσ με εκείνου των Μεγάλων Δεδομζνων, 
προερχόμενων από αλυςίδεσ ςυςτοιχιϊν (blockchains). 
Εφαρμογι τεχνικϊν Μθχανικισ Μάκθςθσ ςε ςθμεία και ροζσ 
Μεγάλων Δεδομζνων (όπωσ είναι για παράδειγμα οι λιμζνεσ 
του μζλλοντοσ). Εξαγωγι προβλζψεων και ςυμπεραςμάτων 
μζςω εκπαιδευμζνων μοντζλων Μθχανικισ Μάκθςθσ, από 
δεδομζνα αλυςίδων ςυςτοιχιϊν. Απάντθςθ ςτο "πϊσ" 
λειτουργοφν οι βάςεισ των νευρϊνων διαφόρων μοντζλων 
Μθχανικισ Μάκθςθσ. 
 
Combination of the widely developing scientific field of 
Machine Learning with that of Big Data, coming from 
blockchains. Implementation of Machine Learning techniques 
on big data streams (eg. In cognitive Ports of the future). 
Prediction and Conclusion extraction from blockchain data, 
using Machine Learning models. Answering “how” the base of 
various Machine Learning neurons functions. 

Θ. Βαρβαρίγου 
Εμμ. Βαρβαρίγοσ 
Συμ. Ραπαβαςιλείου 
 
 
Th. Varvarigou 
E. Varvarigos 
S. Papavassiliou 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

46 ΡΕΡΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 
 
 
PEPPES NIKOLAOS 

Αςφάλεια δικτφων υπολογιςτϊν 
με χριςθ μεκόδων μθχανικισ 
μάκθςθσ 
 
 
Deep learning for network 
security 

Ε. Συκάσ 
 
 
 
 
E. Sykas 

Τα τελευταία χρόνια, και πιο ςυγκεκριμζνα τθν τελευταία 
δεκαετία, οι επικζςεισ ςτον κυβερνοχϊρο ζχουν γίνει πιο 
διαδεδομζνεσ, ενϊ αρκετζσ ζχουν γίνει πρωτοςζλιδα νζα, με 
ςτόχο βιομθχανικζσ εταιρείεσ και κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ. 
Οι επικζςεισ αυτζσ ζχουν προκαλζςει ςθμαντικζσ οικονομικζσ 
απϊλειεσ καταφζρνοντασ παράλλθλα να εμποδίςουν τθ 
λειτουργία των βαςικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν. Επιπλζον, από 
τότε που εμφανίςτθκε θ δικτφωςθ μεταξφ των αντικειμζνων ι 
Internet-of-Things (IoT), ο αρικμόσ των ςυςκευϊν που 
ςυνδζονται με το Διαδίκτυο αυξάνεται με ταχφτατουσ 
ρυκμοφσ, με αποτζλεςμα να γίνεται εφκολοσ ςτόχοσ για 
επικζςεισ ςτον κυβερνοχϊρο. Με ςκοπό τον περιοριςμό των 
επικζςεων ςτον κυβερνοχϊρο, οι αναλυτζσ τθσ αςφάλειασ ςε 
αυτόν εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από τα ςυςτιματα 
εντοπιςμοφ ειςβολϊν (Intrusion Detection System), τα οποία 

Ε. Συκάσ 
Μ. Αναγνωςτου 
Ι. ουςςάκθ 
 
 
E. Sykas 
M. Anagnostou 
I. Roussaki 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 



μποροφν να εντοπίςουν κακόβουλεσ δραςτθριότθτεσ με 
αντιςτοίχιςθ μοτίβων γνωςτϊν επικζςεων (δθλαδι με βάςθ 
τθν υπογραφι ι signature-based) ι παρατθρϊντασ 
δραςτθριότθτεσ ανωμαλίασ (δθλαδι με βάςθ τθν ανωμαλία ι 
anomaly-based).  
Θ διδακτορικι διατριβι ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ 
ηθτθμάτων εμπιςτοςφνθσ, ταυτότθτασ, απορριτου και 
αςφάλειασ (TIPS) ςε δίκτυα μεγάλθσ κλίμακασ, IoT, ςτισ 
αςφρματεσ επικοινωνίεσ κακϊσ και ςτο πεδίο των ζξυπνων 
πόλεων. Θ προτεινόμενθ ζρευνα ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ μιασ 
πρακτικά εφαρμόςιμθσ λφςθσ αςφάλειασ ςτον κυβερνοχϊρο 
ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ γνωςτζσ και υπάρχουςεσ 
απειλζσ ςτον κυβερνοχϊρο. Επικζςεισ Ρολλαπλϊν Επιπζδων 
(Multi-Stage Attacks ι MSAs), Ρροχωρθμζνοι Επίμονοι 
Κίνδυνοι (Advanced Persistent Threats ι APTs), Ransomware/ 
Malware, Social Engineering, Επικζςεισ Κατανεμθμζνθσ 
Άρνθςθσ Υπθρεςίασ (Distributed Denial of Service ι DDoS), 
Αςφρματεσ Επικζςεισ Ζγχυςθσ (Wireless Injection Attacks), 
Botnets ι/και άλλεσ κακόβουλεσ δραςτθριότθτεσ πρόκειται να 
διερευνθκοφν. Οι μζκοδοι που κα προτακοφν και πρόκειται 
να αναπτυχκοφν ςτοχεφουν ςτθν ανάλυςθ των τρωτϊν 
ςθμείων τθσ αςφάλειασ ςτον κυβερνοχϊρο και κα βαςίηονται 
ςε προθγμζνεσ τεχνολογίεσ Τεχνθτισ Νοθμοςφνθσ (AI). 
Επιπροςκζτωσ, μπορεί να διερευνθκεί και θ τεχνολογία 
Βlockchain. Τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ αςφάλειασ δικτφου 
κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάλυςθ τθσ κυκλοφορίασ του 
δικτφου και κα αναπτυχκεί ζνα νζο IDS χρθςιμοποιϊντασ 
προθγμζνουσ αλγόρικμουσ μθχανικισ/βακιάσ μάκθςθσ 
(Machine/Deep Learning).  
Σκοπόσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διατριβισ είναι θ 
επζκταςθ, θ μεταβολι και θ προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ μζχρι 
τϊρα ζρευνασ που ζχει διεξαχκεί ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο, 
παραδίδοντασ ζτςι ςτθν ερευνθτικι και ακαδθμαϊκι 
κοινότθτα μια αναφορά προσ μελζτθ, θ οποία κα αποβλζπει 
να βοθκιςει και να επθρεάςει, ςτον βακμό που αυτό 
κακίςταται δυνατό, τθν πρόοδο του ςυγκεκριμζνου 
ερευνθτικοφ τομζα κι αντικειμζνου. 
 
Cyber attacks have become more widespread and several 
attacks have made headline news over the past decade, 
targeting industrial companies and governmental 
organisations. These attacks have caused substantial financial 
losses and were able to hinder the operation of core public 
services. Furthermore, since the Internet of Things (IoT) has 
emerged, the number of devices connected to the Internet is 
increasing rapidly and becoming easy targets for cyberattacks. 
To mitigate cyber-attacks, cybersecurity analysts heavily 
depend on Intrusion Detection Systems (IDSs) which can 
detect malicious activities by matching patterns of known 
attacks (i.e. signature-based) or observing anomaly activities 
(i.e. anomaly-based).   



The doctoral thesis aims to tackle Trust, Identity, Privacy and 
Security (TIPS) issues in large-scale networks, Internet of 
Things, Wireless Communications and Smart Cities. The 
proposed research aims at developing a practically deployable 
cyber security solution to one or more of the cyber threats. 
Multi-Stage Attacks (MSAs), Advanced Persistent Threats 
(APTs), ransomware/malware, social engineering, Distributed 
Denial of Service (DDoS) attacks, wireless injection attacks, 
botnets or other malicious activities will be investigated. The 
developed methods aim to analyse the cybersecurity 
vulnerabilities and will be based on advanced Artificial 
Intelligence (AI) technologies. Moreover, the blockchain 
technology can be explored. Network security monitor tools 
will be used to analyse the network traffic and a novel IDS will 
be developed using cutting-edge Machine/Deep Learning 
algorithms. 
Eventually, the purpose of this doctoral thesis is to expand, 
update and improve the research conducted so far in this field, 
by providing the research and academic community a study 
report which will aim to help and influence, to the extent 
possible, the progress of this research area. 

47 ΡΙΚΑΜΕΝΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
 
 
 
 
PIKRAMENOS GEORGIOS  

Αλγόρικμοι ανάκεςθσ οπτικϊν, 
κινθτϊν, αποκθκευτικϊν και 
υπολογιςτικϊν πόρων ςε 5G 
δίκτυα με ζμφαςθ ςε 
εφαρμογζσ μθχανικισ μάκθςθσ 
 
Algorithms for resource 
allocation of optical, wireless, 
storage and computation 
resources in 5G networks with 
emphasis on Machine Learning 

Εμμ. Βαρβαρίγοσ 
 
 
 
 
Emm.l Varvarigos 

Στθν διδακτορικι αυτι διατριβι κα αναπτυχκοφν και κα 
αξιολογθκοφν αλγόρικμοι για τθν ανάκεςθ οπτικϊν, κινθτϊν, 
αποκθκευτικϊν και υπολογιςτικϊν πόρων ςε 5G δίκτυα. 
Διάφορεστεχνικζσ ςυμπεριλαμβανομζνων και τωνεφαρμογϊν 
μθχανικισ μάκθςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν. 
 
This PhD thesis will develop, analyze and evaluate the 
performance of algorithms for solving the resource allocation 
problem of systems consisting of optical, wireless, storage and 
computation resources in 5G networks. Τhe algorithms will be 
based on Machine Learning techniques, but other methods 
will also be investigated. 

Εμμ. Βαρβαρίγοσ 
Θεοδ Βαρβαρίγου 
Θρ.Αβραμόπουλοσ 
 
 
Emm.l Varvarigos 
Th. Varvarigou 
Herc. Avramopoulos 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

48 ΘΓΟΣ-ΛΑΛΕΑΣ ΝΙΚΘΤΑΣ-ΕΚΤΩ 
 
 
 
 
RIGOS-LALEAS NIKITAS-EKTOR 

Αλγόρικμοι για ζξυπνθ φόρτιςθ 
και όχθμα προσ δίκτυο (V2G) 
υπθρεςίεσ για θλεκτρικά 
αυτοκίνθτα 
 
Algorithms for smart charging 
and Vehicle-to-Grid services in 
networks of Electric Vehicles 

Εμμανουιλ Βαρβαρίγοσ 
 
 
 
 
 Emmanouel Varvarigos 

Στθν διδακτορικι αυτι διατριβι κα αναπτυχκοφν και κα 
αξιολογθκοφν αλγόρικμοι για ζξυπνθ φόρτιςθ και για τθν 
παροχι όχθμα προσ δίκτυο (V2G) υπθρεςιϊναπό θλεκτρικά 
αυτοκίνθτα και θ επίδραςθαυτϊν ςε ενεργειακά δίκτυα. 
 
This PhD thesis will develop, analyze  and evaluate the 
performance of algorithms for smart charging and also for the 
provisioning of Vehicle-to-Grid services in networks of Electric 
Vehicles. The effect on the Electricity Grid will also be 
analyzed. 

Εμμ. Βαρβαρίγοσ 
Θεοδ Βαρβαρίγου 
Σίμοσ Ραπαβαςιλείου 
 
 
Emm.l Varvarigos 
Th. Varvarigou 
Simos Papavassiliou 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 

49 ΣΕΧΑΝΤΕ ΦΑΝΤΙ 
 
 
 
 
SECHANTE FANTI 

Εφαρμογζσ Μεκόδων Τεχνθτισ 
Νοθμοςφνθσ ςτθν Ανάλυςθ 
Ιατρικϊν Δεδομζνων 
 
 
Applications of Artificial 
Intelligence in the Analysis of 
Medical Data 

Ρ.-Ρ. Σωτθριάδθσ 
 
 
 
 
P.P. Sotiriades 

Στόχοσ τθσ προτεινόμενθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ 
ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ νζων data-driven μοντζλων 
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ για τθν ζγκαιρθ πρόβλεψθ τθσ 
ςοβαρότθτα τθσ νόςου, τθσ πλθρότθτασ νοςοκομειακϊν 
κλινϊν, τθσ χριςθσ μονάδων εντατικισ κεραπείασ, τθσ χριςθσ 
αναπνευςτιρα, και τθσ ηιτθςθσ ιατρικϊν πόρων. Θα 
αναπτυχκοφν και κα αξιολογθκοφν ποικίλεσ αρχιτεκτονικζσ 
και αλγόρικμοι μθχανικισ μάκθςθσ με χριςθ λεπτομερϊν 

Ρ-Ρ.Σωτθριάδθσ 
Ε.Μυλωνάκθσ 
Ν. Κοηφρθσ 
 
 
P.P. Sotiriades 
E. Milonakis 
N. Koziris 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 



ιατρικϊν δεδομζνων από τον θλεκτρονικό φάκελο αςκενϊν. Θ 
ανάλυςθ ιατρικϊν δεδομζνων με χριςθ μεκόδων τεχνθτισ 
νοθμοςφνθσ δφναται να βελτιςτοποιιςει τισ αποφάςεισ 
κατανομισ πόρων, να βελτιϊςει τθ φροντίδα των αςκενϊν και 
να μειϊςει το κόςτοσ. 
 
Aim of the doctoral thesis is to develop and evaluate new 
artificial intelligence data-driven models for the early 
prediction of disease severity, hospital bed occupancy, ICU bed 
utilization, ventilator use, and clinical demand. A series of 
machine learning architectures and algorithms will be 
developed and evaluated on detailed electronic medical 
record data. The analysis of medical data with AI could 
optimize resource allocation decisions, improve patient care, 
and reduce costs. 

50 ΤΗΑΝΕΤΤΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ 
 
 
 
 
TZANETTIS IOANNIS 

Σχεδίαςθ και εφαρμογζσ του 
Διαδικτφου των Αντικειμζνων 
και δικτφων επικοινωνίασ 5θσ 
/6θσΓενιάσ (5G/6G) 
 
Design and applications of 
Internet of Things and 5G/6G 
networks 

Συμεϊν Ραπαβαςιλείου 
 
 
 
 
Symeon Papavassiliou 

Ο κφριοσ ςτόχοσ αυτισ τθσ διατριβισ είναι να ςχεδιάςει ζνα 
μοντζλο υπολογιςμοφ και επικοινωνίασ για να εκφράςει τθ 
φφςθ του φορτίου υπολογιςμοφ/επικοινωνίασ ςτόχου, και να 
επιτρζψει τθ δυναμικι διάςπαςι του ςε ξεχωριςτζσ 
λειτουργίεσ/ ενότθτεσ που κα αναπτυχκοφν ςε μια υποδομι 
υπολογιςτϊνκαι δικτφου 5θσ /6θσΓενιάσ (5G/6G), 
ςυμπεριλαμβανομζνων εικονικοποιθμζνων /κοντζινερ και 
φυςικϊν  πόρων.Στο πλαίςιο αυτισ τθσ προςπάκειασ, 
απαιτείται θ διερεφνθςθ των διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν 
μιασ εφαρμογισ και μιασ υποδομισ υπολογιςτϊν/δικτφου 
που επθρεάηουν τθν ικανοποίθςθ διαφορετικϊν απαιτιςεων, 
όπωσ απόδοςθ, κατανάλωςθ ενζργειασ, αςφάλεια, αξιοπιςτία 
κ.λπ. Με βάςθ αυτό, τεχνικζσ και αλγόρικμοι για τθν 
πολυκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ τθσ εφαρμογισ/υπθρεςίασ 
πρζπει να μελετθκοφν, ςυντονιςτοφν και τροποποιθκοφν 
ϊςτε να ταιριάηουν καλφτερα ςτισ κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ. 
 
The main objective of this dissertation is to design a 
computation and communication model to express the nature 
of the target computation/communication load and allow its 
dynamic splitting into separate functions/modules to be 
deployed across a computing/networkinfrastructure ((5G/6G), 
including virtualized/containerized or hardware resources. As 
part of this effort, it is required to investigate the different 
characteristics of an application and a computing/network 
infrastructure that influence the satisfaction of different 
requirements such as performance, power consumption, 
security, reliability etc. Based on this work, techniques and 
algorithms for the multi-objective optimization of 
application/service deployment are to be studied, tuned and 
modified to best fit the specified requirements. 

Συμ. Ραπαβαςιλείου 
Θ. Βαρβαρίγου 
Βαςίλειοσ Καρυϊτθσ 
 
 
Symeon Papavassiliou 
Theodora Varvarigou 
Vasileios Karyotis 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

51 ΤΥΟΒΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 

Βιο-αιςκθτιρεσ βαςιςμζνοι ςε 
θλεκτρομαγνθτικι διζγερςθ 
 
 
 

Ευάγ. Χριςτοφόρου 
 
 
 
 

Ρειραματικι μζτρθςθ και κεωρθτικι προςομοίωςθ τθσ 
ςυχνότθτασ ςυντονιςμοφ οργάνων και ιςτϊν του ανκρϊπινου 
ςϊματοσ και τεχνικζσ ανάδραςθσ για τθν επαναφορά τουσ 
ςτισ ςωςτζσ ςυχνότθτεσ ςυντονιςμοφ 
 

Ευάγ. Χριςτοφόρου 
Αφροδίτθ Κτενά 
Ραν. Τςαραμπάρθσ 
 
 

Ελλθνικά 
 
 
 
 



TYROVOLAS KONSTANTINOS Bio-sensors based on 
electromagnetic triggering 

Evangelos Hristoforou Experimental measurement and simulation of the resonance 
frequency of organs and tissues of the human body, as well as 
corrective feedback towards the rehabilitation of those 
resonance frequencies 

Evangelos Hristoforou 
Aphrodite Ktena 
Panagiotis Tsarabaris 

Greek 

52 ΦΩΤΟΡΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΘ 
 
 
 
 
FOTOPOULOU ELENI 

Ανάλυςθ και αξιοποίθςθ 
ιδιοτιτων κοινωνικϊν δικτφων 
με χριςθ γράφων γνϊςθσ και 
μθχανικισ μάκθςθσ ςε 
ςυςτιματα ςφςταςθσ 
 
Analysis and exploitation of 
social networking properties 
using knowledge graphs and 
machine learning in 
recommendation systems 

Συμεϊν Ραπαβαςιλείου 
 
 
 
 
Symeon Papavassiliou 

Σκοπόσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ ανάλυςθ και 
αξιοποίθςθ ιδιοτιτων κοινωνικϊν δικτφων με χριςθ 
μθχανικισ μάκθςθσ, γράφων γνϊςθσ, κεωρία γράφων και 
ψυχομετρικζσ - κοινωνιομετρικεσ τεχνικζσ ςε διαδραςτικά 
ςυςτιματα ςφςταςθσ. Οι κφριεσ ερευνθτικζσ κατευκφνςεισ 
περιλαμβάνουν: α) Τθν ανάπτυξθ τεχνικϊν για τθ δθμιουργία 
και οπτικοποίθςθ ςυνκετικϊν κοινωνικϊν γράφων. β) Τθν 
ανάπτυξθ ευφυϊν και μθ παρεμβατικϊν τρόπων ςυλλογισ, 
εξαγωγισ και αναπαράςταςθσ κοινωνιομετρικισ πλθροφορίασ 
με τθν βοικεια τεχνικϊν μθχανικισ μάκθςθσ (π.χ. 
επεξεργαςία φυςικισ γλϊςςασ, ςθμαςιολογικόσ 
εμπλουτιςμόσ γράφων). γ) Τθν ανάπτυξθ αλγορίκμων 
ανάλυςθσ δικτφων πάνω ςε κοινωνικοφσ γράφουσ 
αξιοποιϊντασ νζεσ τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ (π.χ. GNNs, 
πρόβλεψθ ςυνδζςμου, διαίρεςθ γραφθμάτων ςε υποομάδεσ). 
δ) Τθν μοντελοποίθςθ και ανάπτυξθ διαδραςτικϊν 
ςυςτθμάτων ςυςτάςεων που βαςίηονται ςε προθγμζνεσ 
τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ (π.χ. Ενιςχυτικι μάκθςθ). 
 
The key objective of this dissertation is the analysis and 
utilization of properties of social networks using machine 
learning, knowledge graphs, graph theory and psychometric-
sociometric techniques in interactive recommendation 
systems.The main research direction include: a) The 
development of techniques for the creation and visualisation 
of synthetic social graphs; b) The development of intelligent 
and non-intrusive ways of collection, extraction and 
representation of social graph information based on machine 
learning techniques (e.g. natural language processing, 
knowledge graphs semantic enrichment); c) The development 
of algorithms for advanced network analysis upon social 
graphs, taking advantage of novel machine learning techniques 
(e.g. GNNs, link prediction, graph division in subgroups); d) The 
modeling and development of interactive recommendation 
systems based on advanced machine learning techniques (e.g. 
reinforcement learning). 

Συμ. Ραπαβαςιλείου 
Ιωάννα ουςςάκθ 
Βαςιλικι Καντερζ 
 
 
Symeon Papavassiliou 
Ioanna Roussaki 
Vassiliki Kantere 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

53 ΧΥΣΑΦΟΥΔΘ ΙΩΑΝΝΑ 
 
 
 
 
CHRYSAFOUDI IOANNA 

Αιςκθτιρεσ βαςιςμζνοι ςε 
μαγνθτικά υλικά 
 
 
 
Sensors based on magnetic 
materials 

Ευάγ. Χριςτοφόρου 
 
 
 
 
Evangelos Hristoforou 

Ρειραματικι μζτρθςθ και κεωρθτικι προςομοίωςθ τθσ 
ςυχνότθτασ ςυντονιςμοφ αμινοξζων και πρωτεϊνϊν και 
τεχνικζσ ανάδραςθσ για τθν επαναφορά τουσ ςτισ ςωςτζσ 
ςυχνότθτεσ ςυντονιςμοφ 
 
Experimental measurement and simulation of the resonance 
frequency of aminoacids and proteins, as well as corrective 
feedback towards their rehabilitation in the proper resonance 
frequencies 

Ευάγ. Χριςτοφόρου 
Αφροδίτθ Κτενά 
Ραν. Τςαραμπάρθσ 
 
 
Evangelos Hristoforou 
Aphrodite Ktena 
Panagiotis Tsarabaris 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 

ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΙΧΤΟ 
54 ΑΝΔΕΑΣΑΚΘΣ ΚΥΙΑΚΟΣ- Οικονομικι Λειτουργία Ν. Χατηθαργυρίου Χριςθ ςφγχρονων εργαλείων πλθροφορικισ για τθν επίλυςθ Ν.Χατηθαργυρίου Ελλθνικά 



ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ 
 
 
 
ANDREASAKIS KYRIAKOS-
PANAGIOTIS 

Συςτθμάτων με Διεςπαρμζνουσ 
Ενεργειακοφσ Ρόρουσ 
 
 
Economic Operation of Systems 
with Distributed Energy 
Resources 

 
 
 
 
N. Hatziargyriou 

τεχνικϊν προκλιςεων ςτθ λειτουργία ςυςτθμάτων θλεκτρικισ 
ενζργειασ. Μερικά παραδείγματα είναι θ ανάπτυξθ εργαλείων 
υποςτιριξθσ αποφάςεων για ςυμμετοχι ςτθν αγορά 
ενζργειασ, βζλτιςτθ λειτουργία δικτφων διανομισ, εφαρμογζσ 
εξόρυξθσ πλθροφορίασ από δεδομζνα θλεκτρονικϊν 
μετρθτϊν κλπ. 
 
Use of modern computer tools to solve technical challenges in 
the operation of electricity systems. Some examples are the 
development of decision support tools for energy market 
participation, optimal operation of distribution networks, data 
mining applications for electricity meters 

Γ. Κορρζσ 
Ρ.Γεωργιλάκθσ 
 
 
N. Hatziargyriou 
G. Korres 
P. Georgilakis 

 
 
 
 
Greek 

55 ΒΑΕΛΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ 
 
 
 
 
VARELIS IOANNIS 

Ανανεϊςιμεσ πθγζσ και 
αποκικευςθ ςε περιβάλλον 
αγορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ 
 
 
Renewable generation and 

storage in electricity market 

environment 

Σταφροσ Ραπακαναςίου 
 
 
 
 
Stavros Papathanasiou 

Κύξην αληηθείκελν είλαη ε ελζσκάησζε απνζεθεπηηθώλ 

ζηαζκώλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη παξαγσγήο ΑΠΕ ζε 
δηαθνξεηηθέο αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηαζπλδεδεκέλσλ 

ζπζηεκάησλ. Θα δνζεί έκθαζε ζηνπο κεραληζκνύο ησλ 

αγνξώλ θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε απνζήθεπζε θαη νη 
ΑΠΕ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ αληαγσληζηηθά ζε απηέο. 

 

The main topic is the integration of large-scale energy storage 
and renewable generation into different energy markets of 

interconnected systems. Emphasis will be placed on market 
mechanisms and the way in which storage and renewables can 

participate in a competitive manner to the markets. 

Στ. Ραπακαναςίου 
Γ. Κορρζσ 
Ρ. Γεωργιλάκθσ 
 
 
St. Papathanasiou 
G. Korres 
P. Georgilakis 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 

56 ΒΑΣΙΛΟΡΟΥΛΟΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ-
ΑΦΑΘΛ 
 
 
 
VASILOPOULOS CHARALAMPOS-
RAFAIL 

Θλεκτρικζσ Μθχανζσ Μονίμων 
Μαγνθτϊν για Κινθτιρια 
Συςτιματα 
 
 
Permanent Magnet Electrical 
Machines for Traction Systems 

Αντϊνιοσ Κλαδάσ 
 
 
 
 
Antonios Kladas 

Ανάλυςθ τεχνολογιϊν θλεκτρικϊν κινθτθρίων ςυςτθμάτων και 
ςχζδιο μελζτθ μθχανισ μονίμων μαγνθτϊν για ςυγκεκριμζνθ 
εφαρμογι περιλαμβάνοντασ πειραματικι επιβεβαίωςθ. 
 
 
Analysis of electric traction systems technologies and design 
procedure of electric motor for specific application including 
experimental validation. 

Αντϊνιοσ Κλαδάσ 
Στ. Ραπακαναςίου 
Αντ. Αντωνόπουλοσ 
 
 
Antonios Kladas 
St. Papathanasiou 
Ant. Antonopoulos 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 

57 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
 
 
 
 
DAMIANAKOS GEORGIOS 

Ζξυπνα Δίκτυα Διανομισ 
 
 
 
 
Smart Distribution Networks 

Ν. Χατηθαργυρίου 
 
 
 
 
N. Hatziargyriou 

Τα κζματα τθσ διδακτορικισ διατριβισ  ςχετίηονται με τθν 
ευςτάκεια και τθν αςφάλεια των ςυςτθμάτων θλεκτρικισ 
ενζργειασ ςε ςυνκικεσ μεγάλθσ διείςδυςθσ ΑΡΕ και ιδιαίτερα 
τον υπολογιςμό τθσ αναγκαίασ εφεδρείασ του ςυςτιματοσ 
ςτισ διάφορεσ περιπτϊςεισ λειτουργίασ. Θα εξεταςκεί θ 
αποδοτικότθτα αυτοργανοφμενων χαρτϊν, δζντρων 
απόφαςθσ και μοντζλων βακειάσ μάκθςθσ. Στθν ςυνζχεια κα 
μελετθκοφν και κα υλοποιθκοφν αλγόρικμοι με πιο 
περίπλοκθ αρχιτεκτονικι, όπωσ τα ςυνελικτικά νευρωνικά 
δίκτυα και πικανοτικζσ προβλζψεισ και κα εξεταςτεί θ 
αποδοτικότθτά τουσ. 
 
The topics of the doctoral thesis are relevant with the stability 
and security of electric power systems in cases of large RES 
penetration and more specifically with the calculation of the 
required power reserve if the system.  In the process several 
techniques will be evaluated , such as self organized maps, 
decision trees  and deep learning models. Algorithms with 
more complicated architecture will be studied and 
implemented , such as convolutional neuronic networks and 

Ν.Χατηθαργυρίου 
Γ. Κορρζσ 
Σ.Ραπακαναςίου 
 
 
N. Hatziargyriou 
G. Korres 
St. Papathanasiou 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 



probabilistic forecasts, then their performance will be 
measured and evaluated. 

58 ΔΑΜΘΣ ΟΕΣΤΘΣ 
 
 
 
 
DARMIS ORESTIS 

Υβριδικά Κζντρα Ελζγχου 
Ενζργειασ SCADA/PMU  
 
 
 
Hybrid Energy Control Centers 
SCADA/PMU 

Γεϊργιοσ Κορρζσ 
 
 
 
 
George Korres 

Στόχοσ τθσ παροφςασ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ 
ανάπτυξθ και εφαρμογι μιασ υβριδικισ μεκόδου εκτίμθςθσ 
κατάςταςθσ ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία κα 
βαςίηεται τόςο ςε μετριςεισ από το παραδοςιακό ςφςτθμα 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) όςο και ςε 
ςυγχρονιςμζνεσ, μζςω ςιματοσ από GPS (Global Positioning 
System), μετριςεισ φαςικετϊν από μονάδεσ PMUs (Phasor 
MeasurementUnits). Οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ διδακτορικισ 
εργαςίασ είναι: 

 Θ ανάπτυξθ μεκόδου Hybrid State Estimation 
(HSE),βαςιςμζνθσ ςτισ τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ LAV 
(Least Absolute Value) και WLS (Weighted Least 
Squares), θ οποία κα εκμεταλλεφεται πλιρωσ τα 
πλεονεκτιματα των PMUs, ενϊ ταυτόχρονα κα 
εξαςφαλίηει τθν παρατθρθςιμότθτα του ςυςτιματοσ 
μετριςεων. 

 Θ βζλτιςτθ επιλογι τθσ κζςθσ, επί του δικτφου, μονάδων 
PMUs για βελτίωςθ τθσ ακρίβειασ του HSE. 

 Θ ανάπτυξθ κατανεμθμζνου αλγορίκμου, με παράλλθλθ 
επεξεργαςία δεδομζνων, για επίλυςθ του HSE και τον 
εντοπιςμό εςφαλμζνων δεδομζνων ςτισ μετριςεισ 
SCADA και PMU. 

 Eφαρμογι των αλγορίκμων ςε πρότυπα δίκτυα IEEE και 
ςε πραγματικά δίκτυα μεταφοράσ. 

Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ. 
 
The goal of this doctoral thesis is the implementation and 
application of a hybrid state estimation method, which will be 
based both on traditional SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition) measurements and synchronized, by a GPS 
(Global Positioning System) signal, phasor measurements 
acquiredfrom PMUs (Phasor Measurement Units). The 
individual objectives of this research are: 

 The development of a Hybrid State Estimation (HSE) 
method, based on the optimization techniques LAV 
(Least Absolute Value) and WLS (Weighted Least 
Squares), which will fully deploy the PMU advantages, 
while, at the same time, will ensure the measurement 
system observability. 

 The optimal allocation of PMU devices on the network, 
for improving the HSE accuracy. 

 The development of a distributed approach, using 
parallel processing, for solving the HSE and identifying 
gross errors in SCADAκαιPMU measurements. 

 Application of the algorithms in IEEE standard systems 
and realistic transmission networks. 

Evaluation of the research results. 

Γεϊργιοσ Κορρζσ 
Ρ. Γεωργιλάκθσ 
Στ. Ραπακαναςίου 
 
 
George Korres 
Pavlos Georgilakis 
St. Papathanassiou 

Ελλθνικά 
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59 ΛΟΥΚΑΣ ΧΘΣΤΟΣ 
 
 
 
 
LOUKAS CHRISTOS 

Συςτιματα ταχείασ φόρτιςθσ 
θλεκτρικϊν οχθμάτων 
 
 
 
Next generation fast chargers 
for electric vehicles 

Αντϊνιοσ Αντωνόπουλοσ 
 
 
 
 
Antonios Antonopoulos 

Το κζμα αυτό διερευνά τεχνικζσ λφςεισ που επιτρζπουν τθν 
υλοποίθςθ των επικυμθτϊν χαρακτθριςτικϊν, βελτιϊνουν τθν 
ευελιξία, τθν επεκταςιμότθτα και τθ διαλειτουργικότθτα των 
υποδομϊν ταχείασ φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων. Κφριοσ 
ςτόχοσ είναι θ ανάπτυξθ και θ επικφρωςθ νζων μεκοδολογιϊν 
ςχεδιαςμοφ για μετατροπείσ ιςχφοσ που μποροφν να 
προςαρμόςουν τισ υποδομζσ αυτζσ ςτο 
επαναπροςδιοριςμζνο τοπίο τθσ θλεκτρικισ κινθτικότθτασ. 
 
This project will investigate technical solutions that enable the 
desired features, enhancing flexibility, scalability, and 
interoperability of the EV fast-charging infrastructure. The 
main objective is to develop and validate new design 
methodologies for power conversion systems that can adapt 
this infrastructure to the redefined landscape of electrical 
mobility. 

Αντ. Αντωνόπουλοσ 
Στ. Ραπακαναςίου 
Δθμ. Ρεφτίτςθσ 
 
 
Ant. Antonopoulos 
St. Papathanasiou 
Dimosthenis Peftitsis 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

60 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΧΘΣΤΟΣ 
 
 
 
 
NIKOLAKAKOS CHRISTOS 

Ζξυπνα Δίκτυα Διανομισ 
 
 
 
 
Smart Distribution Networks 

Ν. Χατηθαργυρίου 
 
 
 
 
N. Hatziargyriou 

*Μεγάλθ διείςδυςθ πθγϊν και ςυςκευϊν που διαςυνδζονται 
με  θλεκτρονικά ιςχφοσ ςτα διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα 
θλεκτρικισ ενζργειασ 
*Δυναμικι ςυμπεριφορά αυτϊν των ςυςτθμάτων, ευςτάκεια 
και ζλεγχοσ 
*Ευζλικτα Συςτιματα Μεταφοράσ (FACTS) 
*Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ  
 
* Large scale integration of power electronic interfaces devices 
in interconnected power systems 
* Power System Dynamics, stability and control 
* Flexible AC Transmission Systems 
* Renewable Energy Sources 

Ν.Χατηθαργυρίου 
Γ. Κορρζσ 
Ρ.Γεωργιλάκθσ 
 
 
N. Hatziargyriou 
G. Korres 
P. Georgilakis 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

61 ΡΑΡΑΝΔΕΑΔΘΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ 
 
 
 
 
PAPANDREADIS CHARALAMPOS 

Τεχνολογίεσ και Ρρόβλεψθ 
Ραραγωγισ από Ανανεϊςιμεσ 
Ρθγζσ Ενζργειασ 
 
 
Technologies and Production 
Forecast by Renewable Energy 
Sources 

Αντϊνιοσ Κλαδάσ 
 
 
 
 
Antonios Kladas 

Ανάλυςθ τεχνολογιϊν και μεκοδολογιϊν πρόβλεψθσ 
παραγόμενθσ ενζργειασ ςυςτθμάτων θλεκτροπαραγωγισ από 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ και προτάςεισ καινοτομικισ 
μοντελοποίθςθσ. 
 
Analysis of technologies and methodologies of electric energy 
production forecast by renewable energy systems and 
introduction of innovative modeling. 

Αντϊνιοσ Κλαδάσ 
Στ. Ραπακαναςίου 
Αντ. Αντωνόπουλοσ 
 
 
Antonios Kladas 
St. Papathanasiou, 
Ant. Antonopoulos 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 

62 ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
 
 
 
 
SAKKAS GEORGIOS 

Σχεδιαςμόσ Θλεκτρικϊν 
Μθχανϊν για 
Υβριδικά/Θλεκτρικά Οχιματα 
 
 
Design of Electrical Machines for 
Hybrid/Electric Vehicles 

Αντϊνιοσ Κλαδάσ 
 
 
 
 
Antonios Kladas 

Ανάλυςθ τεχνολογιϊν κινθτιρων για θλεκτρικά/υβριδικά 
οχιματα και ςχζδιο μελζτθ κινθτιρα μονίμων μαγνθτϊν για 
ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι περιλαμβάνοντασ πειραματικι 
επιβεβαίωςθ. 
 
Analysis of electric motor technologies for electric/hybrid 
vehicles and design procedure of electric motor for specific 
application including experimental validation. 

Αντϊνιοσ Κλαδάσ 
Στ. Ραπακαναςίου 
Αντ. Αντωνόπουλοσ 
 
 
 
Antonios Kladas 
St. Papathanasiou 
Ant. Antonopoulos 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

63 ΧΟΝΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ 
ΓΕΩΓΙΟΣ 
 
 
 

Ζξυπνα Δίκτυα Διανομισ 
 
 
 
 

Ν. Χατηθαργυρίου 
 
 
 
 

Τα κζματα τθσ διατριβισ αφοροφν εφαρμογζσ ελζγχου και 
αποφάςεων ι βελτιςτοποίθςθσ διαδικαςιϊν ςε δίκτυα 
θλεκτρικισ ενζργειασ με διεςπαρμζνθ παραγωγι, 
χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονεσ τεχνικζσ και μεκόδουσ. Τα δίκτυα 
κα είναι διαςυνδεδεμζνα, όςο και αυτόνομα/νθςιωτικά και 

Ν.Χατηθαργυρίου 
Γ. Κορρζσ 
Ρ.Γεωργιλάκθσ 
 
 

Ελλθνικά 
 
 
 
 



CHRONIS ALEXANDROS 
GEORGIOS 

Smart Distribution Networks N. Hatziargyriou μικροδίκτυα. Θα διερευνθκοφν μζκοδοι, τεχνικζσ και 
αλγόρικμοι που αφοροφν κυρίωσ τον ζλεγχο ςυςτθμάτων 
θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν πλευρά του διαχειριςτι του 
δικτφου διανομισ, χρθςιμοποιϊντασ τεχνθτι νοθμοςφνθ και 
μθχανικι μάκθςθ και ιδιαίτερα εφαρμογζσ ενιςχυτικισ 
μάκθςθσ (reinforcement learning). Θ διατριβι κα περιλάβει 
πειραματικό μζροσ με χριςθ του ψθφιακοφ εξομοιωτι 
πραγματικοφ χρόνου (RTDS) του εργαςτθρίου ςυςτθμάτων 
θλεκτρικισ ενζργειασ. 
 
The dissertation will consider applications for decision and 
control or optimization of processes in electrical networks with 
distributed generation assets, utilizing modern techniques and 
methods. The networks will be interconnected but also 
islanded and microgrids. Methods, techniques, and algorithms 
will be studied mainly for the control of energy systems, from 
the Distribution System Operator (DSO) side, using artificial 
intelligence and machine learning, focusing on applications of 
reinforcement learning. The dissertation will include 
laboratory testing using the real time simulation infrastructure 
(RTDS) available at the electric systems laboratory. 

N. Hatziargyriou 
G. Korres 
P. Georgilakis 

Greek 

ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ 

64 ΓΚΙΟΚΑ ΓΕΩΓΙΑ 
 
 
 
 
GKIOKA GEORGIA 

Επιχειρθματικι Αναλυτικι και 
Συςτιματα Υποςτιριξθσ 
Αποφάςεων 
 
 
Business Analytics and Decision 
Support Systems 

Γρθγόρθσ Μζντηασ 
 
 
 
 
Gregoris Mentzas 

Θ αποδοχι και θ εμπιςτοςφνθ των χρθςτϊν είναι ηωτικισ 
ςθμαςίασ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ οποιαςδιποτε νζασ 
τεχνολογίασ κακϊσ και για τθν επιτυχι εφαρμογι τουσ. 
Σιμερα,  το παραγόμενο από τουσ χριςτεσ περιεχόμενο 
(usergeneratedcontent (UGC)) παρζχει νζα ευρζα ςφνολα 
δεδομζνων για το πϊσ αντιλαμβάνονται και αξιολογοφν αυτζσ 
τισ τεχνολογίεσ οι χριςτεσ και ευρφτερα θ κοινωνία. Ο ςτόχοσ 
αυτισ τθσ διατριβισ ζρευνασ είναι να δθμιουργιςει ζνα 
πλαίςιο ςτο οποίο κα παρακολουκείται και κα προβλζπεται θ 
κοινωνικι αποδοχι και ο αντίκτυποσ των νζων τεχνολογιϊν, 
αξιοποιϊντασ τθν Αναλυτικι Μεγάλων Δεδομζνων 
(BigDataAnalytics). Για να το επιτφχουμε αυτό, κα 
ςχεδιάςουμε και αναπτφξουμε καινοτόμουσ αλγόρικμουσ και 
μεκόδουσ για τθν πραγματοποιιςουμε εξαγωγι 
χαρακτθριςτικϊν από τα πιο δθμοφιλι δεδομζνα κοινωνικϊν 
μζςων.Επίςθσ, κα χρθςιμοποιιςουμε εργαλεία και τεχνικζσ 
ανάλυςθσ ςυναιςκθμάτων για να ςυμπεράνουμε τον 
κοινωνικό αντίκτυπο αυτϊν των νζων τεχνολογιϊν. 
 
User acceptance and confidence are crucial for further 
development of any new technology as well as their respective 
successful implementation. Nowadays, user generated content 
(UGC) is providing new information datasets about how users, 
stakeholders and society in general perceive and assess these 
technologies.The aim of this thesis is to monitor and predict 
the social acceptance and impact of new technologies, by 
leveraging Big Data Analytics. In order to achieve that, we will 
design and develop innovative algorithms and methods in 
order to perform feature extraction from the most popular 

Γρθγόρθσ Μζντηασ 
Δθμιτρθσ Αςκοφνθσ 
Ιωάννθσ Ψαρράσ 
 
 
Gregoris Mentzas 
Dimitris Askounis 
Ioannis Psarras 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 



social media dataand we will use techniques like sentiment 
analysis to infer the social impact of these new technologies. 

65 ΔΘΜΘΤΟΡΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 
 
 
DIMITROPOULOS NIKOLAOS 

Επιχειρθςιακι Νοθμοςφνθ και 
Καινοτομικζσ Ψθφιακζσ 
Τεχνολογίεσ 
 
Business Intelligence and Digital 
Innovative Technologies 

Δθμιτρθσ Αςκοφνθσ 
 
 
 
 
Dimitris Askounis 

Αξιοποίθςθ καινοτόμων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν (π.χ. τεχνθτι 
νοθμοςφνθ, μθχανικι μάκθςθ) για βελτιωμζνθ επιχειρθςιακι 
νοθμοςφνθ και λιψθ τεκμθριωμζνων επιχειρθματικϊν 
αποφάςεων. 
 
Exploitation of innovative digital technologies (e.g. artificial 
intelligence, machine learning) for improved business 
intelligence and informed business decisions. 

Δθμιτρθσ Αςκοφνθσ 
Ιωάννθσ Ψαρράσ 
Χάρθσ Δοφκασ 
 
 
Dimitris Askounis 
Ioannis Psarras 
Haris Doukas 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

66 ΔΙΒΟΛΘΣ ΣΩΚΑΤΘΣ 
 
 
 
 
DIVOLIS SOKRATIS 

Αβεβαιότθτα και Ανάλυςθ 
ίςκου ςε Μοντζλα Ενεργειακισ 
και Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ 
 
Uncertainty and risk analysis in 
energy and environmental 
policy models 

Χάρθσ Δοφκασ 
 
 
 
 
Haris Doukas 

Αντικείμενο τθσ διατριβισ είναι θ ανάπτυξθ μεκοδολογιϊν και 
ςυςτθμάτων επιχειρθςιακισ ζρευνασ για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ αβεβαιότθτασ και των ςχετιηόμενων ρίςκων ςε 
προβλιματα ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ πολιτικισ. 
 
The purpose of this dissertation is the development of 
methods and systems of operational research for addressing 
the uncertainty and respective risks in energy and 
environmental policy. 

Χάρθσ Δοφκασ 
Δθμιτρθσ Αςκοφνθσ 
Ιωάννθσ Ψαρράσ 
 
 
Haris Doukas 
Dimitris Askounis 
Ioannis Psarras 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

67 ΚΑΝΛΘΣ ΙΩΑΝΝΘΣ 
 
 
 
 
KANLIS IOANNIS 

Επιχειρθςιακι Νοθμοςφνθ και 
Καινοτομικζσ Ψθφιακζσ 
Τεχνολογίεσ 
 
 
Business Intelligence and Digital 
Innovative Technologies 

Δθμιτρθσ Αςκοφνθσ 
 
 
 
 
Dimitris Askounis 

Αξιοποίθςθ καινοτόμων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν (π.χ. τεχνθτι 
νοθμοςφνθ, μθχανικι μάκθςθ) για βελτιωμζνθ επιχειρθςιακι 
νοθμοςφνθ και λιψθ τεκμθριωμζνων επιχειρθματικϊν 
αποφάςεων. 
 
Exploitation of innovative digital technologies (e.g. artificial 
intelligence, machine learning) for improved business 
intelligence and informed business decisions. 

Δθμιτρθσ Αςκοφνθσ 
Ιωάννθσ Ψαρράσ 
Χάρθσ Δοφκασ 
 
 
Dimitris Askounis 
Ioannis Psarras 
Haris Doukas 

Αγγλικά 
 
 
 
 
English 

68 ΚΛΕΙΔΕΘ ΜΑΙΑ 
 
 
 
 
KLEIDERI MARIA 

Διαχείριςθ Μεγάλων, Ανοικτϊν 
και Διαςυνδεδεμζνων 
Δεδομζνων 
 
 
Open, Linked and Big Data 
Management 

Δθμιτρθσ Αςκοφνθσ 
 
 
 
 
Dimitris Askounis 

Συλλογι, κανονικοποίθςθ, αναπαράςταςθ, διαχείριςθ, 
ανάλυςθ και οπτικοποίθςθ ετερογενϊν δεδομζνων μεγάλθσ 
κλίμακασ για τθν υποςτιριξθ αποφάςεων και διαμόρφωςθσ 
πολιτικϊν 
 
Acquisition, normalization, representation, management, 
analytics and visualization of large scale heterogeneous data 
for decision support and policy making. 

Δθμιτρθσ Αςκοφνθσ 
Ιωάννθσ Ψαρράσ 
Χάρθσ Δοφκασ 
 
 
Dimitris Askounis 
Ioannis Psarras 
Haris Doukas 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 

69 ΚΥΙΑΚΟΣ ΡΕΙΚΛΘΣ 
 
 
 
 
KYRIAKOS PERIKLIS 

Θλεκτρικζσ Μετριςεισ 
 
 
 
 
ElectricMeasurements 

Ραν. Τςαραμπάρθσ 
 
 
 
 
Panagiotis Tsarabaris 

Σχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ και εφαρμογι διατάξεων μετριςεων 
και  μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ  διατάξεων και εξοπλιςμοφ. 
 
 
 
Design, implementation and application of measurement 
systems and operational behavior of apparatus and 
equipment. 

Ραν. Τςαραμπάρθσ 
Ευάγ. Χριςτοφόρου 
Αφροδίτθ Κτενά 
 
 
Panagiotis Tsarabaris 
Ev. Hristoforou 
Afroditi  Ktena 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 

70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
 
 
 
 
KONSTANTOPOULOS GEORGIOS 

Ρολυκριτθριακά Συςτιματα 
Υποςτιριξθσ Αποφάςεων 
 
 
 
Multiple Criteria Decision 
Support Systems 

Ιωάννθσ Ψαρράσ 
 
 
 
 
Ioannis Psarras 

Στόχοσ τθσ διατριβισ είναι θ ανάπτυξθ 
πολυκριτθριακισμεκοδολογίασ για τθν υποςτιριξθ των 
τοπικϊν και περιφερειακϊν αρχϊν κατά τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων για τθν χάραξθ τθσ ενεργειακισ και 
περιβαλλοντικισ  τουσ πολιτικισ για τθν μετάβαςι τουσ ςε 
ζνα κλιματικά ουδζτερο μζλλον. Ρροβλζπεται πιλοτικι 
εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ ςε πραγματικζσ περιπτϊςεισ. 
 

Ιωάννθσ Ψαρράσ 
Δ. Αςκοφνθσ 
Χάρθσ Δοφκασ 
 
 
Ioannis Psarras 
Dim. Askounis 
Charis Doukas 

Ελλθνικά 
 
 
 
 
Greek 



The aim of this dissertation is to develop a multicriteria 
methodology to support decisions of local and regional 
governments for the development of their energy climate 
strategy towards their transition to carbon neutrality. Pilot 
application of the methodology is planned in real cases. 

71 ΙΗΟΥ ΒΑΒΑΑ 
 
 
 
 
RIZOU VARVARA 

Μελζτθ Υπερτάςεων και 
Μεταβατικϊν Φαινομζνων 
 
 
 
Investigation of Overvoltages 
and Transient Phenomena 

Ιωάννθσ Φ. Γκόνοσ 
 
 
 
 
Ioannis F. Gonos 

Θ επίδραςθ των υπερτάςεων και των μεταβατικϊν 
φαινομζνων ςτα ςυςτιματα θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει γίνει 
αντικείμενο ποικίλων ερευνθτικϊν μελετϊν. Ραρόλα αυτά 
υπάρχουν ακόμθ επιπτϊςεισ μεταβατικϊν φαινομζνων ςτα 
θλεκτρικά ςυςτιματα, τα οποία ςχετίηονται κυρίωσ με τθν 
επίδραςθ των γειϊςεων, που απαιτοφν περαιτζρω 
διερεφνθςθ. Θ ιδζα ανάπτυξθσ μιασ μεκοδολογίασ και 
κατάλλθλων υπολογιςτικϊν μοντζλων για τθν ςε βάκοσ 
μελζτθ των αποτελεςμάτων των φαινομζνων αυτϊν κρίνεται 
απαραίτθτθ για τον κακοριςμό του επιπζδου μόνωςθσ του 
εξοπλιςμοφ του ςυςτιματοσ. 
 
The impact of overvoltages and transient phenomena on 
electrical power systems has been the subject of extensive 
research in various electromagnetic transient studies. 
However, there are still many effects of the transient 
performance of power systems, mostly related with the impact 
of grounding grids, which require further investigation. The 
idea of developing a methodology and accurate simulation 
models for the in-depth study of this unexplored behavior of 
electrical power systems is justified and necessary for the 
definition of the insulation level of their components. 
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Intelligent Web Based Systems 
for Energy Services Support 

Ιωάννθσ Ψαρράσ 
 
 
 
 
Ioannis Psarras 

Στόχοσ τθσ διατριβισ είναι θ ανάπτυξθ ευφυοφσ διαδικτυακοφ 
ςυςτιματοσ αποτελεςματικισ υποςτιριξθσ αποφάςεων για 
τθν παροχι ενεργειακϊν υπθρεςιϊν. Θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν 
ενςωμάτωςθ ευφυίασ ςτο ςφςτθμα με τθν ανάπτυξθ 
κατάλλθλων μεκοδολογιϊν ςάρωςθσ του εξωτερικοφ  
περιβάλλοντοσ και ςυγκζντρωςθσ χριςιμων πλθροφοριϊν 
από αυτό και πολυκριτθριακϊν μεκόδων αξιοποίθςθσ των 
πλθροφοριϊν και αξιολόγθςθσ των εναλλακτικϊν δράςεων. 
Ρροβλζπεται πιλοτικι εφαρμογι του ςυςτιματοσ ςε 
πραγματικζσ περιπτϊςεισ. 
 
The aim of the dissertation is to develop an intelligent web-
based system to effectively support decisions for the provision 
of energy services. Emphasis is placed on integrating 
intelligence into the system by developing appropriate 
methodologies for scanning the external environment and 
gathering useful information from it and appropriate multi-
criteria methods for utilizing the information and evaluating 
alternative actions. Pilot implementation of the system in real 
cases is envisaged. 
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Μοντζλα και Συςτιματα 
Διαχείριςθσ Ρολυδιάςτατων 
Δεδομζνων 
 

Χάρθσ Δοφκασ 
 
 
 

Στόχοσ τθσ διατριβισ είναι θ ανάπτυξθ μοντζλων και 
ςυςτθμάτων ςυλλογισ, κατθγοριοποίθςθσ, αναπαράςταςθσ 
και επεξεργαςίασ ετερογενϊν δεδομζνων, διαφορετικϊν 
διαςτάςεων (όπωσ τιμϊν, ενεργειακϊν προφίλ, καιρικϊν 
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δεδομζνων και αντιλιψεων χρθςτϊν). 
 
The aim of this dissertation is to develop models and systems 
for capturing, organizing, representing and assessing 
heterogeneous data of different dimensions (e.g. energy 
prices, energy profiles, weather data users’ perception). 
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Επιχειρθματικι Αναλυτικι και 
Συςτιματα Υποςτιριξθσ 
Αποφάςεων 
 
 
Business Analytics and Decision 
Support Systems 
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Gregoris Mentzas 

Θ διατριβι κα προτείνει τθν ανάπτυξθ αλγορίκμων, 
εργαλείων και τεχνικϊν με μεκόδουσ αναλυτικισ δεδομζνων 
(dataanalytics) για τθν ανάλυςθ επιχειριςεων και τθν 
υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων. Θα εξεταςκοφν τεχνικζσ 
prescriptiveanalytics που εμπεριζχουν μεκόδουσ για τθν 
περιγραφικι ανάλυςθ δεδομζνων αλλά και τεχνικζσ 
επιχειρθςιακισ ζρευνασ για τθν υποςτιριξθ τθσ λιψθσ 
αποφάςεων. Θα αναπτυχκοφν επίςθσ και κα αξιολογθκοφν 
τεχνικζσ επίγνωςθσ κατάςταςθσ (situationawareness). 
 
The thesis will design, develop and evaluate techniques and 
methods of data analytics in order to support decision-making. 
We will examine prescriptive analytics methods that integrate 
descriptive data analytics together with operations research 
algorithms for decision support. We will also design, develop 
and evaluate the integration of situation awareness methods. 
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