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* Η έρευνα του Εργαστηρίου i4M Lab επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, 

διαχείριση και χρήση των ΤΠΕ και Συστημάτων Υπηρεσιών (IT-based Service Systems) *
¡  Σε πολυ-επίπεδους οργανισμούς, στη Δημόσια Διοίκηση, σε Βιομηχανικές Αλυσίδες 

Αξίας (industry value chains), σε “δια-συνοριακές” επιχειρησιακές διαδικασίες*

* Η στρατηγική του Εργαστηρίου i4M Lab είναι ουσιαστικά διεπιστημονική*
¡  Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων που συνδυάζουν την 

εσωτερική δυναμική και τις αρχές μηχανικής των ΤΠΕ με τις στρατηγικές των 
επιχειρήσεων και τις δημόσιες πολιτικές*

* Βασικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές ανάπτυξης του Εργαστηρίου: *
¡  Business Process Modeling and Automation, e-Identity and Privacy Management*
¡  Service Systems Modeling and Engineering (Science of Services - KIBS)*
¡  Intelligent Transportation Systems*
¡  Economics & Management of Technical Change In ICT industries*

* Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Technology & Innovation Transfer)*
¡  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Ericsson Hellas SA, Microsoft Hellas SA, ΕΡΤ Α.Ε, 

Τράπεζα Πειραιώς, IST S.A, Singular-Logic, ict314, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Υπουργείο 
Ηλ. Διακυβέρνησης και Διοικ. Μεταρρύθμισης κλπ.*

¡  + Συνεργασία με το ΕΑΙΤΥ – Ερευνητικό Ακαδημαικό Ινστιτούτο (Ερευνητική Μονάδα 9 – 
πλαίσιο: ATLANTIS Group)*
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κύρια ερευνητικά projects σε εξέλιξη*

ΤΜΟΔ 

3 
�  STORK 2.0 - Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) / EU funded: 8ME – UAegean 250KE*

¡  Project scope: Design and deploy a common European infrastructure that progressively enables the 
realization of a single European electronic identification and authentication area – a necessary step to 
stimulate cross-border electronic services, in both the public and private sectors*

¡  i4M Lab contribution:*
÷  (Federated) Identity Attributes Collection Service (attributes aggregation from multiple authoritative 

sources): by using BPM methods and techniques*
÷  Opening a bank account (cross-border): design applications for cross-border services*
÷  Provide academic attributes in intra-Univ. academic processes (courses, online surveys etc.*

�  LGAF – Local Government Application Framework (σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ) / NSRF funded: 
1ME – UAegean 100KE)*
¡  Project scope: Develop an open source e-government platform to enable local authorities to provide 

SaaS e-government services*
¡  i4M Lab contribution:*

÷  BPM over SOA*
÷  Municipal Tax Payments as-a-process*

�  ΣΕΒ – ΙΟΒΕ – ΕΜΠ (σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ, Eρευνητική Μονάδα ΕM9)*
¡  Επεξεργασία νέας Βιομηχανικής Πολιτικής για την αναμόρφωση της βιομηχανικής δομής και 

την ενίσχυση της εξαγωγικής ικανότητας της ελληνικής βιομηχανίας ΤΠΕ *



i4M Lab:  
έρευνα που σχεδιάζουμε για τα 2-3 επόμενα χρόνια*
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①  Next Generation of Access-Authorization Control Systems*

¡  Attribute-Based AAC*
¡  Objects with Access Capabilities*
¡  Policy design – Ambient process management*

÷  Self-adaptive (versus pre-planned) authorization policies via distributed (versus centralized) 
access control, with emerging co-ordination (through flexibility of tradeoffs at the component 
level, so to provide robustness at the system level*

¡  Industrial Economics for Attributes-Based Authorization Control (nextGen)*

②  e-GOV services based on adaptive BPMS and personalization*
①  Cross-organization processes – back-end & front-end integration*
②  Cloud-based *
③  “Life-situation” approach, multi-channel service delivery/mobile interfaces, personalization (stage 

5 of online sophistication)!

③  Understanding and modeling the interaction between BPM applications and their users, 
i.e. knowledge workers*
①  Identify human tasks that can be automated through Cognitive Task Analysis (includes controlled 

experiments)*
②  Examine the performance of knowledge workers under alternative “task configurations” so as to 

provide strong conclusions about the design of BPM Systems *



i4M Lab: πρόσωπα... *
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* Πέτρος Καβάσαλης, Τμήμα Μηχ. Οικονομίας και Διοίκησης*
* Κώστας Πάνου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχ. Υπηρεσιών*
* Αναστασία Κωνσταντέλου, Τμήμα Μηχ. Οικονομίας και Διοίκησης (συνεργαζόμενη)*
* Στέλιος Λέλης, post-doc, Τμήμα Μηχ. Οικονομίας και Διοίκησης*
* Χάρης Παπαδάκης, ΤΕΙ Κρήτης (συνεργαζόμενος)*
* Μανόλης Σοφιανόπουλος, διδακτορικός υποψήφιος (1ος χρόνος)*
* 4 προπτυχιακοί φοιτητές που κάνουν την διπλωματική τους εργασία (Φεβ. 2014)*

o  Ειδκή μέριμνα στη δημιουργία online video εκπαιδευτικού υλικού και σύνδεσης της εκπαδευτικής 
με την ερευνητική δραστηριότητα*

z  Βλ. webPage: Μάθημα –> Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η-Υ: online video, ασκήσεις με τη χρήση 
videocast*

z  Βλ. webPage: Μάθημα –> Συστήματα Διαχ. Επιχ. Διαδικασιών: online video, real business process 
models*

z  (new!) Βλ. webPage: Μάθημα –> Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα: 
σχεδιασμός ένταξης στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος: IBM Innova 2.0 BPM simulation 
game*


