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Από το 1976 κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον του Ομότιμου Καθηγητή Ν.-Γ. 

Κανελλόπουλου είναι η ανάπτυξη τόσο της Ψηφιακής όσο και της Κβαντικής 

Τεχνολογίας Υπολογιστών με έμφαση στις εφαρμογές. Το 1971 μετέβη για σπουδές 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σπούδασε στο University of Newcastle-upon-Tyne. 

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1984 και συνέβαλε στην ανάπτυξη πολλών Ακαδημαϊκών 

και Καλλιτεχνικών Οργανισμών. 

Έχει διατελέσει μέλος του 1ου κυβερνητικού γνωμοδοτικού οργάνου Τεχνικό 
Συμβούλιο Πληροφορικής (1987-1989) και Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος σε 

θέματα Πληροφορικής στα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Έρευνας & 

Τεχνολογίας, Άμυνας, Προεδρίας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Τύπου & ΜΜΕ, 

καθώς και σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδος, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το 

Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών κ.α.  Στο πλαίσιο αυτό έχει ορισθεί μέλος σε πλήθος 

κρατικών Επιτροπών, όπως «Ολομέλεια Ελλάδα 2021», και έχει συμβάλει στην 

σύνταξη μελετών Εθνικής σημασίας. 

Έχει ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, την επιστημονική και την διοικητική καθοδήγηση 

άνω των 50 εθνικών/ευρωπαϊκών ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων, σε ένα ευρύ 

φάσμα γνωστικών περιοχών, όπως σε θέματα ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην 

Τέχνη και στον Πολιτισμό, στο Περιβάλλον, στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών 

Συστημάτων, καθώς και στην Εξασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση, στην 

Δημόσια Διοίκηση και στην Βιομηχανία.  

Το δημοσιευμένο έργο του κατανέμεται σε 3 Διατριβές, 5 Βιβλία, 3 διεθνείς πατέντες 

και άνω των 130 εργασιών, μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων.  Έχει 

αρθρογραφήσει στον ημερήσιο τύπο και συμμετάσχει σε τηλεοπτικές εκπομπές. 

Ως Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου 

ανάπτυξε το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, το οποίο οδηγεί στην δημιουργία 

ενός νέου τύπου επαγγελματία με θεωρητικές, καλλιτεχνικές, αλλά και τεχνοκρατικές 

γνώσεις,  τον οποίο ονόμασε TecnArtist.  

Σήμερα, το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον του είναι η εφαρμογή της ψηφιακής 

τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής 

Πραγματικότητας (VR/AR/MR) σε διαδραστικά οπτικοακουστικά συστήματα Τέχνης 

με έμφαση στην αντίληψη των Υπερχώρων (4η χωρική διάσταση).  
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