
Ο Δρ. Αθανάσιος Δρίγκας (Eng&Psych) είναι Διευθυντής Ερευνών  
στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Email: dr@iit.demokritos.gr    
Τηλ: 210 6503124, 6503888, Fax: 210 6503132 
Διδακτορικό σε Cognitive Science (Διαχείριση Μνήμης και Πόρων σε Δίκτυα)  
M.S.c. Ηλεκτρολόγος Μηχ. σε Τεχνολ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
Είναι επίσης Πτυχιούχος Ψυχολόγος. 
 

Συντονιστής και Ιδρυτής του εργαστηρίου Net Media Lab Mind-Brain R&D.  
http://imm.demokritos.gr https://www.facebook.com/netmedia.lab 
 Υπεύθυνος στο ΕΚΕΦΕ «Δ» για το ΔΠΜΣ Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και 
Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης, σε συνεργασία με το 
τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Παν Θράκης. 
 

 

Έχει δημοσιεύσει 320 διεθνή και εθνικά άρθρα (200 σε διεθνή περιοδικά) με θέμα τις ΤΠΕ, στην γενική 
και ειδική εκπαίδευση, στην ψυχολογία,  διακυβέρνηση, πολιτισμό, επιχειρηματικότητα, κλπ,  8 βιβλία, 27 
εκπαιδευτικά CD-ROMs, και σημαντικές  πατέντες. 
Λίστα Δημοσιεύσεων: https://www.researchgate.net/profile/Athanasios_Drigas/research 
 

Έχει υπάρξει και είναι Συντονιστής πολλών διεθνών και εθνικών έργων στον τομέα των ΤΠΕ, των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-learning, e-psychology, e-inclusion, e-government, e-culture, e-business, 
e-ecology..) με εταίρους από την Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Ολλανδία, τη 
Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Ισπανία, τη Ρουμανία, την 
Τσεχία κλπ και ήταν Operational Manager του ελληνικού ακαδημαϊκού δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ.  
Έχει διαχειριστεί περισσότερα από 60 έργα διεθνώς και σε εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικά: 
Έργα ηλεκτρονικής ψυχολογίας και ειδικής αγωγής για την υποστήριξη διαφόρων κοινοτήτων 
(Καθηγητών, Μαθητών κλπ)  
Έργα ΤΠΕ για την υποστήριξη καθηγητών και μαθητών και καινοτόμων διαδικασιών στην Παιδεία. 
Υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τον απλό πολίτη και τα ΑΜΕΑ σε διάφορους οργανισμούς 
Πλήθος έργων υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης, επιχειρείν και αυτοβελτίωσης για κωφά άτομα.  
Έργο για την υποστήριξη της πλοήγησης στο Internet για άτομα με προβλήματα όρασης 
Έργα ΤΠΕ υποστήριξης του ελληνικού πολιτισμού (πχ. Δορυφορικό δίκτυο για τον ελληνικό πολιτισμό) 
Έργα με τεχνολογίες IVR, φωνής και τηλεδιάσκεψης 
Έργα με τεχνητή νοημοσύνη και ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων (για άνεργους, φοιτητές, καθηγητές κλπ) 
E-learning & E-business εφαρμογές για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ODISSEAS,e-προμήθειες κλπ) 
Έργο e-science με την υποστήριξη WI-FI για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
Έργα ηλεκτρονικής μάθησης σε επιστήμονες και τεχνικούς σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Πλήθος εθνικών και διεθνών μελετών για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εμπόριο, δημόσιες 
προμήθειες, τηλεπικοινωνίες, δείκτες της κοινωνίας της πληροφορίας κλπ 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (περίπου 15000) όλων των ειδικοτήτων στις ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή. 
Έχει υπάρξει μέλος πολλών διεθνών και εθνικών επιτροπών για το σχεδιασμό και συντονισμό δικτύων 
και υπηρεσιών ΤΠΕ και δραστηριοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και σε φορείς όπως ΥΠΑΝ, ΥΠ. 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, ΥΜΕ, ΒΟΥΛΗ,  ΚτΠ, ΓΓΕΤ, ΓΓΝΓ, ΓΓΕ, ΓΓΠΠ, ΓΓΔΕ, ΓΓΕ, EBEA, ΚΑΠΕ, ΙΔΙΣ, 
κλπ.(RARE & COSINE επιτροπές για δίκτυα της ΕΕ, Ευρωπαϊκές και εθνικές επιτροπές για 
αξιολόγηση έργων, Εθνική Επιτροπή για το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Εθνικό Συμβούλιο 
Πληροφορικής, Εθνική Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εθνική Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν, Εθνική Επιτροπή για το πρόβλημα (ιού) του 2000, Εθνική Επιτροπή για δικτυακές 
υποδομές, Εθνική Επιτροπή για την προστασία των πολιτών, κλπ). 
Επίσης έχει υπάρξει και είναι μέλος πολλών επιτροπών (οργάνωσης, editorial boards, αξιολόγησης) σε 
διεθνή περιοδικά και συνέδρια για Τ.Π.Ε. στην Γενική και Ειδική Αγωγή, την Ψυχολογία κλπ.  
Τέλος, έχει λάβει διακρίσεις και βραβεία (εθνικά και ευρωπαϊκά) για την επιστημονική δουλειά του (άρθρα, 
έργα και πατέντες): Εθνικό βραβείο καινοτομίας για πατέντα κβαντικής κρυπτογραφίας το 2004, 
ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο SolWin (Solar & Wind) το 2002, ευρωπαϊκή διάκριση για το έργο 
Dedalos 2006 (για άτομα με προβλήματα ακοής), επιλογή 2 άρθρων (cryptography, e-gov) από τη 
NASA (STAR Report 2006), το εθνικό συμβούλιο για αναπηρίες των ΗΠΑ συμπεριέλαβε ένα άρθρο σε 
έκθεση του Κογκρέσου προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ με τίτλο «Ενδυνάμωση των Αμερικανών με 
Αναπηρία» (2007) Strategy 2007-2014 for disabilities, άρθρο σε κείμενο πολιτικής της Κυβέρνησης της 
Αυστραλίας 2007 for Tertiary Education, Ευρωπαϊκή διάκριση e-learning για το έργο Enfora 2010, 
άρθρο σε μελέτη για το e-government στην Ινδία 2010, άρθρο σε έκθεση του USA ACADEMY of 
EDUCATION 2013, άρθρο σε μελέτη του UK Essays for E-Government, 2014, διακρίσεις για το e-
Inclusion από OECD & CIPD 2018, το e-Women το μόνο Ελληνικό έργο στο EDRP 2018 of EU κλπ. 
Περισσότερα από 140 άρθρα σε εφημερίδες και περισσότερες από 60 τηλεοπτικές παρουσιάσεις έχουν 
καλύψει τις καινοτόμες επιστημονικές του δραστηριότητες. 

Αναλυτικό βιογραφικό: http://imm.demokritos.gr/cv/dr_extended.pdf 
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