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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Το 6ο Φοιτητικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) πραγματοποιήθηκε το 

διάστημα 28/2-3/3 του 2019 στην Ξάνθη και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών στην Πανεπιστημιούπολή των Κιμμερίων. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την ΕΕΕΕ και το Τμήμα 

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του ΔΠΘ υπό την αιγίδα του Κοινωνικού Κέντρου «Σταύρος Χαλιορής». 

Στόχος του συνεδρίου υπήρξε η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και 

ερευνητικών ομάδων που μπορεί να προέρχονται από ένα ευρύ πεδίο επιστημονικών περιοχών και των 

επιχειρήσεων. Έδωσε την δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς 

επίσης και σε νέους απόφοιτους, να παρουσιάσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα τις επιστημονικές τους εργασίες. 

Προσέφερε την ευκαιρία σε φοιτητές, νέους απόφοιτους και ερευνητές να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις 

και θα ενημερωθούν για τα τελευταία ερευνητικά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος. 

Τέλος έδωσε βήμα δημόσιας παρουσίασης σε κάθε ερευνητική προσπάθεια που ανήκει στην ευρύτερη 

επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λήψης Αποφάσεων 

και εφαρμογών τους. 

Για την παρουσίαση των εργασιών υλοποιήθηκαν 12 ειδικές συνεδρίες τακτοποιημένες σε 6 παράλληλες ομάδες 

(3 ανά ημέρα) διάρκειας 90 λεπτών η κάθε μια επιτρέποντας την ανάπτυξη συζητήσεων σχετικά με τα θέματα 

που παρουσιάστηκαν και κίνησε το ενδιαφέρον των φοιτητών και ερευνητών που τα παρακολούθησαν. Επίσης 

αφιερώθηκε μία συνεδρία στο έργο των φοιτητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην Πολυτεχνική Σχολή 

(ESTIEM, DRT, DIR, DART και IEEE STUDENT BRANCH). 

Επιπλέον υλοποιήθηκαν 3 θεματικές συνεδριάσεις με προσκεκλημένους ομιλητές. Ειδικότερα, οι 

προσκεκλημένοι καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ματσατσίνης Νικόλαος και Γρηγορούδης Ευάγγελος 

σε δύο δίωρες συνεδρίες ανάπτυξαν τα θέματα «Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» και 

«Πολυκριτήρια Ανάλυση και Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών» αντίστοιχα. Τέλος, στη συνεδρία με τίτλο 

«Υλικά, Ενέργεια, Παραγωγή» και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης των ‘Πλαστικά Θράκης’ και ‘Θερμοκήπια 

Θράκης’ παρουσιάστηκαν από τους κυρίους Μπακλαβαρίδη Α., Πισκιλόπουλο Α. και Αθανασιάδη Ν. το προφίλ 

των εταιριών του ομίλου, οι βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και διαστάσεις του ερευνητικού έργου που 

υλοποιείται στον Όμιλο.  

Τα πρακτικά του συνεδρίου αποτελούνται από τις εκτεταμένες περιλήψεις των 49 εργασιών που 

παρουσιάστηκαν σε αυτό. 

 

 Αθανάσιος Π. Βαβάτσικος, Επίκουρος Καθηγητής, 

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΠΘ. 

Ιωάννης Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ. 

Δημήτριος Κουλουριώτης, Καθηγητής, 

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΠΘ. 
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Περίληψη 

Στην εργασία διερευνάται η εφαρμογή της μεθόδου Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis (SMAA) στην 

αξιολόγηση επενδύσεων στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Η SMAA προσφέρει ένα ισχυρό πλαίσιο εργασίας για την 

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που μπορεί να προκύψει στα προβλήματα απόφασης και οφείλεται είτε στην ασάφεια των 

δεδομένων είτε στην ελλιπή γνώση των αποφασιζόντων. Η SMAA παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο για την χαρτογράφιση του 

χώρου απόφασης και τη διαχείριση της αβεβαιότητας με τον υπολογισμό ενός ικανού αριθμού δεικτών που περιγράφουν με 

συνοπτικό αλλά συγκροτημένο τρόπο τον χαρακτήρα των τελικών επιλογών. Στην παρούσα η δεύτερη επέκταση της μεθόδου 

(SMAA-2) χρησιμοποιείται σε συνέργεια με τις μεθόδους Preference Ranking Organization METHod for Enrichment 

Evaluations (PROMETHEE) και Analytic Hierarchy Method (AHP) με στόχο την αξιολόγηση εναλλακτικών επενδυτικών 

προτάσεων για την υλοποίηση αιολικών πάρκων.    

Λέξεις-Κλειδιά: Πολυκριτήρια Ανάλυση, SMAA, AHP, PROMETHEE 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχος της εργασίας είναι η προσέγγιση με τη χρήση πολυκριτήριων μεθόδων της καλύτερης εναλλακτικής 

επιλογής μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα πολλών κριτηρίων. Η μέθοδος η οποία εξετάζεται ονομάζεται SMAA και 

βασίζεται στις σχέσεις υπεροχής μεταξύ των εναλλακτικών. Γίνεται μία εκτενής παρουσίαση της μεθόδου, η 

οποία αναπτύχθηκε για την επίλυση προβλημάτων στα οποία η πληροφορία είναι είτε ανακριβής είτε αβέβαιη. Η 

μέθοδος αυτή διαθέτει διάφορες παραλλαγές. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η μέθοδος SMAA-2 καθώς 

αυτή ασχολείται με όλες τις θέσεις της κατάταξης. Παράλληλα, παρουσιάζεται ένας συνδυασμός τον μεθόδων 

AHP, PROMETHEE και SMAA με κάθε μία από αυτές να συνεισφέρει στην τελική κατάταξη των 

εναλλακτικών. 

Αρχικά, παρουσιάζεται η μέθοδος AHP η οποία ανήκει στην κατηγορία μεθόδων συγκρίσεων σε ζεύγη με βάση 

την οποία παράγονται οι βαρύτητες των κριτηρίων της ανάλυσης. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η μέθοδος 

PROMETHEE η οποία ανήκει στις μεθόδους σχέσεων υπεροχής με βάση την οποία διαμορφώνεται μία 

κατάταξη των εναλλακτικών του προβλήματος. Η PROMETHEE διαθέτει διάφορες παραλλαγές για την 

αντιμετώπιση διαφορετικών προβλημάτων απόφασης. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία εξετάζεται η 

PROMETHEE II, που παρέχει την πλήρη κατάταξη των εξεταζόμενων σεναρίων. Τέλος, παρουσιάζεται η μελέτη 

περίπτωσης η οποία αφορά στην αξιολόγηση αιολικών πάρκων στην περιοχή της Ροδόπης με τη χρήση 

εικοσιεννέα κριτήριων επιδιώκοντας την ανάδειξη της καλύτερης λύσης (αιολικού πάρκου). 

AHP-PROMETHEE-SMAA 

Η SMAA αποτελεί μία μέθοδο προσομοίωσης διακριτών πολυκριτήριων προβλημάτων απόφασης όπου η 

πληροφορία είναι είτε αβέβαιη είτε ανακριβής είτε εν μέρει ελλιπής. Τα διάφορα είδη αβεβαιότητας της 

πληροφορίας αντιπροσωπεύονται από κατανομές πιθανοτήτων. Παράλληλα χρησιμοποιούνται εύρη στις 

βαρύτητες των κριτηρίων με σκοπό την διερεύνηση της περιοχής στην οποία μία εναλλακτική γίνεται πιο 

επιθυμητή έναντι των άλλων. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνδυασμός τριών μεθόδων. Αρχικά, 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος AHP με βάση την οποία καταχωρήθηκαν τιμές στις βαρύτητες των κριτηρίων, ενώ 

στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος PROMETHEE για την διαμόρφωση κατάταξης των εναλλακτικών. 

mailto:anastasia.saridou12@gmail.com
mailto:avavatsi@pme.duth.gr
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Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της μεθόδου SMAA. Στη παρούσα χρησιμοποιήθηκε η SMAA-2 η οποία 

αποτελεί μία μεταγενέστερη μορφή της SMAA και γενικεύει την ανάλυση ώστε να εφαρμόσει μία γενική 

χρησιμότητα ή αξία η οποία ενσωματώνει διάφορα επίπεδα προτίμησης και να μπορεί να εξετάζει ολιστικά όλες 

τις τάξεις. Η SMAA θεωρεί ότι τα προβλήματα αποτελούνται από ένα σύνολο m εναλλακτικών (Α) οι οποίες 

αξιολογούνται με υπό το πρίσμα n κριτηρίων. Ο ρόλος του αποφασίζοντος είναι πολύ σημαντικός καθώς είναι 

αυτός ο οποίος θα ορίσει τα δεδομένα του προβλήματος και θα παρουσιάσει τις μετρήσεις των κριτηρίων. Οι 

εναλλακτικές αξιολογούνται χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο M(x,w) το οποίο εξαρτάται από το μοντέλο 

απόφασης που χρησιμοποιείται. Η μήτρα x=[xij] περιέχει τις μετρήσεις των κριτηρίων για κάθε εναλλακτική i και 

κριτήριο j. Το διάνυσμα προτίμησης πληροφορίας w=[wj] παρουσιάζει τις υποκειμενικές προτιμήσεις του DM. 

Οι παράμετροι προτίμησης και η ερμηνεία τους εξαρτώνται από το μοντέλο απόφασης. Ουσιαστικά ο w περιέχει 

τις βαρύτητες για τα κριτήρια. Οι τιμές των βαρυτήτων με βάση την μέθοδο SMAA είναι τυχαία κατανεμημένες 

μεταξύ των τιμών 0 και 1. Τέλος, ως μέθοδος η SMAA απαρτίζεται από πέντε δείκτες οι οποίοι συνεισφέρουν 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την καλύτερη εναλλακτική. 

Για την εξάλειψη αυτής της αβεβαιότητας στις τιμές των βαρυτήτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος AHP. Η 

μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί την ποιοτική διάσταση για να καθορίσει το πρόβλημα και την ιεραρχία του και την 

ποσοτική για να εκφράσει κρίσεις και προτιμήσεις με συνέπεια. Το πρώτο βήμα που πραγματοποιεί η μέθοδος 

για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων σε ένα πρόβλημα λήψης απόφασης είναι η σύγκριση των στοιχείων σε 

ζεύγη για δεδομένα κριτήρια. Για το σκοπό αυτό έχει επιλεγεί ως εργαλείο ο πίνακας συσχέτισης, ο οποίος 

αποτελεί την καλύτερη διάταξη καθώς προσφέρει ένα πλαίσιο εργασίας για τον έλεγχο της συνέπειας, την 

παρατήρηση των αντιθέσεων μεταξύ των πληροφοριών διαμέσου της  πραγματοποίησης όλων των δυνατών 

συγκρίσεων, την ανάλυση της ευαισθησίας των συνολικών προτεραιοτήτων με στόχο τη διαμόρφωση ορθότερων 

κρίσεων. Στη συνέχεια με βάση την προσεγγιστική μέθοδο δημιουργούνται πίνακες οι οποίοι αποτελούνται από 

τις εναλλακτικές και εκφράζουν την προτίμηση της μίας έναντι της άλλης. Τέλος, πραγματοποιείται μέτρηση της 

συνέπειας προκειμένου να αποφευχθεί απόφαση που θα βασίζεται σε κρίσεις ασυνέπειας με αποτέλεσμα να 

μοιάζει αυθαίρετη.  

Η μέθοδος PROMETHEE ανήκει στις μεθόδους σχέσεων υπεροχής. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της 

μεθόδου ωστόσο η παρούσα περιορίστηκε στην PROMETHEE II καθώς αυτή παρέχει πλήρη κατάταξη των 

εναλλακτικών σεναρίων. Η μέθοδος δεν εξετάζει τις βαρύτητες των κριτηρίων καθώς θεωρεί ότι αυτές έχουν 

οριστεί ήδη από τους λήπτες απόφασης. Οι βαρύτητες αυτές είναι μη αρνητικές και ανεξάρτητες από τις 

μετρήσεις των κριτηρίων ενώ παράλληλα πρέπει το κανονικοποιημένο άθροισμά τους να ισούται με την μονάδα. 

Στην μέθοδο αρχικά ορίζονται οι τιμές του πίνακα απόφασης. Ο πίνακας αυτός αποτελείται από το σύνολο των 

εναλλακτικών και το σύνολο των κριτηρίων απόφασης. Στη συνέχεια ανάλογα με το είδος του κριτηρίου (αύξων, 

φθίνων) υπολογίζεται η προτίμηση του ενός σεναρίου έναντι του άλλου. Ακολουθεί ο υπολογισμός των 

κατωφλίων αδιαφορίας και προτίμησης, για τα οποία η μέθοδος του PROMETHEE ορίζει έξι τύπους 

γενικευμένου κριτηρίου και υπολογίζεται και ο βαθμός υπεροχής του ενός έναντι του άλλου. Τέλος, 

υπολογίζονται οι τιμές των θετικών και αρνητικών ροών για τον σχηματισμό την συνολικής ροής 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Η παρούσα αποσκοπεί στην αξιολόγηση αιολικών πάρκων στην περιοχή της Ροδόπης με εικοσιεννέα κριτήρια 

απόφασης. Τα κριτήρια της αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες οι οποίες με την σειρά 

τους υποδιαιρούνται σε υποκατηγορίες. Τα τέσσερα κύρια αυτά κριτήρια είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, 

παράγοντες σχεδιασμού και διαχείρισης της γης, μορφολογικοί παράγοντες και τέλος κριτήρια αξιολόγησης 

προϋπολογισμού των κεφαλαίων. Αρχικά, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες υποδιαιρούνται σε ένα υποκριτήριο το 

οποίο αφορά την έκταση των προστατευόμενων περιοχών. Στη συνέχεια, οι παράγοντες σχεδιασμού και 

διαχείρισης της γης διαχωρίζονται σε τουριστικά κριτήρια, βιομηχανικές περιοχές, κτηνοτροφικούς, γεωργικούς 

παράγοντες και αισθητική του χώρου. Επίσης, οι μορφολογικοί παράγοντες χωρίζονται σε κριτήρια 

μορφολογίας, κινδύνου πλημμύρας, ολοκληρωμένων και μη υποδομών. Τέλος, τα κριτήρια αξιολόγησης 

προϋπολογισμού των κεφαλαίων ή αλλιώς τα οικονομικά κριτήρια υποδιαιρούνται σε οικονομικούς δείκτες οι 

οποίοι είναι ο capacity factor,  ο δείκτης NPV, IRR, MIRR, η προεξοφλημένη περίοδος αποπληρωμής 

επενδυμένων κεφαλαίων (Payback Period) και ο δείκτης LCOE. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω κριτήρια 

διαμορφώνονται οι τιμές των βαρυτήτων με βάση την μέθοδο AHP ώστε στη συνέχεια να τρέξει η μέθοδος 

SMAA. Κλείνοντας, τα οικονομικά κριτήρια θεωρούνται ως πιο σημαντικά για την ανάλυση, ακολουθούμενα 
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από τους παράγοντες μορφολογίας, τους παράγοντες σχεδιασμού και διαχείρισης της γης και τέλος τους 

μορφολογικούς παράγοντες. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εργασία παρουσιάζει την συνέργεια τριών μοντέλων υποστήριξης απόφασης AHP, PROMETHEE, SMAA. 

Κάθε ένα από αυτά ανήκει σε διαφορετική κατηγορία μεθόδων με αποτέλεσμα να συμβάλλουν με τα 

πλεονεκτήματά τους στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Η AHP χρησιμοποιείται για την άντληση της 

βαρύτητας των κριτηρίων. Από την άλλη η PROMETHEE χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των 

εναλλακτικών σεναρίων με την διατύπωση σχέσεων υπεροχής. Έτσι παρουσιάστηκε ένας συνδυασμός αυτών 

στην μελέτη περίπτωσης με σκοπό οι βαρύτητες των κριτηρίων να μην προκύπτουν με τυχαίο τρόπο ενώ οι 

εναλλακτικές αξιολογούνται με άξονα την διαφορά των επιδόσεών τους σύμφωνα με την PROMETHEE. Η 

μέθοδος SMAA χρησιμοποιεί ως μήτρα πληροφοριών τους δείκτες προτίμησης της μεθόδου PROMETHEE και 

τις βαρύτητες των κριτηρίων της AHP σχηματίζοντας αρχικά τη θετική και την αρνητική ροή και στη συνέχεια 

την συνολική ροή των εναλλακτικών από την οποία προκύπτει και για κάθε επανάληψη για την οποία τρέχει η 

προσομοίωση μία κατάταξη.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Figueira, J.R., Greco, S., Ehrgott, M., 2005. Multiple Criteria Decision analysis, State of the Art Survey, Springer 

Bisdorff, R., Dias, L.C., Meyer, P., Mousseau, V., Pirlot, M., 2015. Evaluation and Decision Models with 

Multiple Criteria, Springer 

Doumpos, M., Zopounidis, C., Grigoroudis, E., 2016. Robustness Analysis in Decision Aiding, Optimization, and 

Analytics, International Series in Operations Research & Management Science, Springer 

Bana e Costa, C.A., 1986. A multicriteria decision aid methodology to deal with conflicting situations on the 

weights, European Journal of Operational Research 26, 22–34. 

Charnetski, J., Soland, R., 1978. Multiple-attribute decision making with partial information: The comparative 

hypervolume criterion, Naval Research Logistics Quarterly 25, 279–288. 

Hokkanen, J., Lahdelma, R., Salminen, P., 1999. A multiple criteria decision model for analyzing and choosing 

among different development patterns for the Helsinki cargo harbor, Socio-Economic Planning Sciences (33), 1-

23. 

Lahdelma, R., Hokkanen, J., Salminen, P., 1998. SMAA- Stochastic Multiobjective Acceptability Analysis, 

European Journal of Operational Research 106(1):137-143. 

Lahdelma, R., Salminen, P., 2001. SMAA-2: stochastic multicriteria acceptability analysis for group decision 

making, Operations Research 49(3), 444-454. 

Lahdelma, R., Makkonen, S., Salminen, P., 2006.  Multivariate criteria in SMAA, European Journal of 

Operational Research 170(3): 957-970. 

Milton, J.S., Arnold, J.C., 1995. Introduction to Probability and Statistics, Probability and Statistics, 3rd ed. 

McGraw-Hill International editions. 

Stewart, T., 1995. Simplified approaches for multicriteria decision making under uncertainty, Journal of Multi-

Criteria Decision Analysis 4(4), 246–248. 

Stewart, T., 1996. Robustness of additive value function methods in MCDM, Journal of Multi-Criteria Decision 

Analysis 5(4), 301–309 

Tervonen, T., Lahdelma, R., 2007. Implementing stochastic multicriteria acceptability analysis, European Journal 

of Operational Research 178, 500–513. 



6ο Φοιτητικό Συνέδριο ΕΕΕΕ / 28.2-3.3, 2019 / Ξάνθη 

[5] 

An Evaluation on the Effectiveness of Labor Market Integration 

Policies in EU Member States Using PROMETHEE 

Digkoglou P., Blouchoutzi A., Papathanasiou J., Nikas C. 
University of Macedonia 

Egnatia 156, Thessaloniki 54636, Greece 

giotadigkoglou@outlook.com, ablouchoutzi@uom.edu.gr, jasonp@uom.edu.gr, xnikas@uom.edu.gr  

Abstract 

From an economic point of view, the rational response towards migration is the labor market integration of immigrants. 

Within the above framework, several actions have been developed by the European Union over the last few years, in an effort 

to assimilate migrants to local communities. This paper evaluates the performance of the European Member States as regards 

their labor market integration policies using the Zaragoza indicators for employment. Combining those indicators, the data 

will be processed with the well-known multi-criteria analysis method PROMETHEE.  

Keywords: Integration, Migration, Zaragoza Indicators, PROMETHEE, Multi-Criteria Analysis 

INTRODUCTION 

From an economic point of view, the rational response towards migration is the labor market integration of 

immigrants. No matter what the reason for which people choose to migrate is, all migrants are affected by labor 

market integration. Within the above framework, several actions have been developed by the European Union 

over the last few years, in an effort to integrate migrants to local communities. The European Union has adopted 

an Action Plan as regards the integration of third-country nationals, which specifically refers to the importance of 

successful labor market integration. However, there is still a gap between natives and immigrants in the OECD 

countries as regards their employment and unemployment rates. As such, an informed mutual learning across the 

EU member states could be considered as real added value. 

STATE OF THE ART 

Integration is a multifaceted process, which begins at the same moment migrants arrive at their host country. 

There are economic, social and structural challenges the host countries face at a local, regional and national level 

during this process. As a result, there is a variety of approaches followed by the EU Member States to address 

this issue. EU integration indicators are useful towards understanding the national contexts of EU Member States’ 

labor market integration policies and make it easier to compare and contrast them as well as explain their 

differences.  

We intend to evaluate the performance of the European member states as regards their labor market integration 

policies using the Zaragoza indicators for employment. The Zaragoza Declaration was adopted in April 2010 and 

approved at the Justice and Home Affairs Council on 3-4 June 2010. In the general idea of the Zaragoza 

Declaration, there is an effort to promote the development of strategies for progress and social cohesion in the 

European member states. The implementation of such strategies in the short and in the long term is a necessary 

step towards this direction which creates a transversal and inclusive approach to integration. 

As it is presented in the table above, there are five areas of interest an integration policy focuses on. The 

receiving countries of migrants use economic measures, social measures and structural reforms in order to 

promote employment and education among immigrants, support their active citizenship in a welcoming society 

and finally achieve the social inclusion of immigrants. All the aforementioned parameters of an integration policy 

are crucial and necessary towards strengthening the social and economic cohesion of a country. According to the 

Zaragoza Declaration, the most appropriate indicators as regards employment and as such, labor market 

integration of immigrants in their destination country, are the employment rate, the unemployment rate, the 
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activity rate as well as the self-employment and over-qualification indicators. Combining those indicators, the 

data will be processed with the well-known multi-criteria analysis method PROMETHEE.  

Table 1. List of Zaragoza indicators 

Employment Education Social Inclusion Active Citizenship Welcoming Society 

Employment rate Highest educational 

attainment 

At-risk-of-poverty (and 

social exclusion) 

Naturalisation rate Perceived experience 

of discrimination 

(survey) 

Unemployment rate Tertiary attainment Income Share of long-term 

residence 

Trust in public insti- 

tutions (survey) 

Activity rate Early school leaving Self-reported health 

status (controlling for 

age) 

Share of elected 

representatives 

(research) 

Sense of belonging 

(survey) 

Self-employment Low-achievers (PISA) Property ownership Voter turnout 

(research) 

  

Over-qualification Language skills of non-

native speakers (LFS 

module) 

      

METHODOLOGY 

PROMETHEE is a method that belongs to the outranking family of multi-criteria methods and is based on pair 

wise comparisons in order to calculate the preference degrees. The acronym is formulated by the words 

Preference Ranking Organization METHod for Enrichment of Evaluations. PROMETHEE I and PROMETHEE 

II were firstly developed in 1982 by Jean-Pierre Brans and in 1998 PROMETHEE III and PROMETHEE IV 

were developed by Jean-Pierre Brans and Bertrand Mareschal. After that, many versions have been proposed, 

with several publications and practical applications, as it is considered as one of the most popular methods of 

multicriteria analysis. The main steps of PROMETHEE are based on; 

1. the calculation of the preference degrees for every action on every criterion,  

2. the calculation of the unicriterion flow of every criterion and  

3. the calculation of the global flows of all criterions. Τhe outcome is a ranking of all available alternatives 

based on the global flows, which are the aggregated unicriterion flows. 

The decision maker can use both qualitative and quantitative criteria. That makes the method a procedure easily 

to understand. Furthermore, there are many visual tools that make every problem more understandable to every 

decision maker. For our paper, we are going to use the Visual PROMETHEE software, which is free for 

download for academic purposes.  

Our data will exclusively derive from the Eurostat database, which has an online special publication concerning 

the integration of immigrants in the European Union where such indicators are available for the EU member 

states. We are going to run the tests for some European member states, which have a tradition in hosting 

immigrants, some countries that received large inflows of immigrants during the recent humanitarian crisis that 

followed the Syrian civil war like Greece and some European member states that have implemented recently 

strict migration policies. We also intend to use time series data to evaluate the integration policies under 

consideration over the years. 

CONCLUSIONS 

What we expect to find is that the countries with the higher employment, activity and self-employment rates and 

the lower unemployment and over qualification rates are probably going to be the traditional European 
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destination countries of immigrants with the better labor market integration policies implemented. On the other 

hand, we expect that countries like Greece, which have recently received a large number of refugees after the 

outburst of the Syrian civil war, following economic crises and recession, are going to perform poor on the 

indicators mentioned above and as a result on their whole labor market integration policy. However, we assume 

that the results concerning the performance of the EU member states, which have recently promoted a negative 

narrative on migrants will be of great interest. 

Taking into consideration that the European framework as regards migrants’ integration as well as the good 

practices implemented by Member States are available in a European Union webpage, we will be able to cross-

check the best practices implemented by member states with their overall performance as it is presented through 

the indicators. Our results will provide evidence for the evaluation of policy effectiveness, which remains a 

challenging priority for integration policy.  
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Abstract 

In this study a multi-criteria decision making algorithm, called fuzzy TOPSIS, is proposed. Similar models have been 

proposed in the past for addressing various kinds of evaluation and selection problems, applied in scientific fields like human 

resources, supply chain management etc. The model presented here, uses linguistic variables to determine the weights of the 

criteria and the ratings of the alternatives given by the decision makers. Also, additional functionalities like weights of each 

decision maker and veto threshold are integrated to the model. The model was studied with a randomized and semi-

randomized value generator to enable test conducting. 

Keywords: TOPSIS, Fuzzy Sets, Group Decision Making, Expert Systems, Fuzzy MCDM 

INTRODUCTION 

According to many researches on decision making, uncertainty and subjectivity can become an issue to 

efficiently solve business or scientific problems. Group decision making and fuzzy logic systems are a way to 

reduce these factors and give a better evaluation of the possible solutions. Accurate and flexible evaluation 

applications are necessary to handle these situations, especially in the constantly increasing competitiveness of 

the market and therefore the need to make the best possible decisions in any situation. This research is intended to 

develop such an application that can handle different types of data, integrate fuzzy terms and provide flexibility 

with the calibration of the fuzziness in these terms. The integrity is tested by comparing results with other case 

studies and the different situations are tested by an extensive sensitivity analysis of the model. 

Technique of order preference by similarity to the ideal solution (TOPSIS) has been developed over the years to 

deal with fuzzy cases (Chen & Hwang, 1992). Some researchers, introduced the concept of linguistic terms to 

help with the evaluation of alternative and weights of criteria (Chen & Wei, 1997). During the years, group 

decision making has been proposed in many cases, to cover the need of aggregated assessment in this kind of 

problems (Chen, 2000). In more recent years, this method is still one of the most known and most effective ones 

and a distance based variation of the method has been developed (Chan, Felix and Anuj, 2012). Additional 

utilities of the method, like veto threshold to deal with a high number of alternatives (Kelemenis & Askounis, 

2010) and relative importance of the decision makers per criterion (Kelemenis et al., 2011), have given more 

functionality to deal with special cases. The implementation of the method in different forms is used in various 

research areas, like supply chain management (Chen et al., 2006), industrial robotic systems (Kahraman et al., 

2007), location evaluation (Awasthi et al., 2012), supplier selection (Wang et al., 2009) and human resources 

(Kabak et al., 2012). 

ALGORITHM DESCRIPTION 

The algorithm developed, is an extension of Fuzzy TOPSIS. It is a multi-criteria analysis method that 

incorporates the theory of fuzzy logic in its variables and is based on the distance of each alternative from the 

ideal and non-ideal solution. It is an extension of the classic method as triangular fuzzy numbers (TFNs) are used 

as inputs and complementary steps are added from the common procedure of the TOPSIS. 

mailto:stratos.tses@gmail.com
mailto:avavatsi@pme.duth.gr
mailto:jimk@pme.duth.gr
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For this algorithm to function, the appropriate input scales of the linguistic terms must first be created in TFNs 

representing each scale. In other words, the declaration of values that can be passed as inputs. This process is 

known in this type of problems as fuzzification. 

The inputs of the linguistic terms that this algorithm needs to function are: 

4. The number of decision makers (DMs), alternatives and criteria. 

5. The table indicating the weight of each DM for each criterion. 

6. The scoreboards of each alternative for each criterion by all DMs. 

7. The weighting table that each DM has given for each criterion. 

8. The table of the minimum score acceptable for each criterion. 

The processing of inputs consists of the following steps: 

1. Defuzzification of linguistic terms in TFNs. 

2. Aggregation of the alternatives, weights and veto tables. 

3. Comparing veto with alternatives evaluation 

4. Calculation of FPIS, FNIS and Proximity Ratio. 

After the processing we get the following outputs: 

1. A weighting table for each DM for each criterion. 

2. Three tables with each DM’s assessment of each alternative and a scoreboard with the average 

rating. 

3. A table of significance of the criteria. 

4. A veto threshold of alternatives evaluations. 

5. The final ranking of the overall rating of the alternatives based on their capabilities, as well as the 

overall rating of the capabilities compared to the cost of each alternative. 

6. A ranking table of each alternative for each criterion. 

Table 1. The linguistic terms scoring the alternatives and weights of criteria alongside with their visual representation: 

Scales for Weighting/Scoring 

Weights/Score Fuzzy Sets 

Very Low/Poor VL/VP 0 0 0.1 

Low/Poor L/P 0 0.1 0.3 

Medium Low/Poor ML/MP 0.1 0.3 0.5 

Medium/Fair M/F 0.3 0.5 0.7 

Medium High/Good MH/MG 0.5 0.7 0.9 

High/Good H/G 0.7 0.9 1 

Very High/Good VH/VG 0.9 1 1 
 

IMPLEMENTATION AND RESULTS 

After assigning linguistic terms to necessary inputs the associated tables take the following form and are 

defuzzified based on the scales created above: 
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 Crit1 Crit2 Crit3  

Alternative1 F F F  

Alternative2 G MG G  

Alternative3 G MG VG  
 

 Crit1 Crit2 Crit3 

Alternative1 (0.3,0.5,0.7) (0.3,0.5,0.7) (0.3,0.5,0.7) 

Alternative2 (0.7,0.9,1) (0.5,0.7,0.9) (0.7,0.9,1) 

Alternative3 (0.7,0.9,1) (0.5,0.7,0.9) (0.9,1,1) 
 

The results of the aggregation and the processing have the following form: 

 Pass Veto 

Alternative1 Failed 

Alternative2 Pass Low 

Alternative3 Pass Average 
 

 Proximity Ratio 

Alternative1 0.51031 

Alternative2 0.58004 

Alternative3 0.61075 
 

 Ranking 

Alternative1 3 

Alternative2 2 

Alternative3 1 
 

CONCLUSIONS 

The assessment of alternatives, in many cases, can be subjective as there is uncertainty in most of business 

problems. Group decision making can greatly reduce this subjectivity. Also, linguistic terms can give a range of 

values to assess anything, which can also reduce the subjectivity. This can conclude, that fuzzy multi-criteria 

decision making systems which integrate crisp values, triangular numbers and linguistic terms can sometimes be 

very convenient in assessing various kinds of problems that require comparing criteria of different nature. 
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Περίληψη 

Η εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη λογισμικού για την υποστήριξη της μοντέλων υποστήριξης πολυκριτήριων 

αποφάσεων και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Το λογισμικό που αναπτύχθηκε υποστηρίζει 

διαδικασίες λήψης απόφασης με τη μέθοδο PROMETHEE σε χωρικά προβλήματα απόφασης που περιγράφουν 

διακριτά γεωγραφικά φαινόμενα σε διανυσματικό περιβάλλον εργασίας. Το λογισμικό επιτρέπει την υποστήριξη 

αποφάσεων επιλογής, κατάταξης και ταξινόμησης στην πλατφόρμα του λογισμικού ArcGIS της ESRI. Ως εκ 

τούτου η ανάλυση επωφελείται από τις ενσωματωμένες δυνατότητες ανάκτησης επεξεργασίας και παρουσίασης 

των χωρικών διαστάσεων του προβλήματος απόφασης χωρίς να απαιτείται πρόσθετη παρουσία λογισμικού. Το 

λογισμικό επιτρέπει να μοντελοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων απόφασης προσφέροντας ευελιξία σε 

διαδικασίες επιλογής θέσης εγκατάστασης ή και αξιολόγησης χωρικών μονάδων. 

Λέξεις-κλειδιά: DSS, PROMETHEE, GIS, SDSS, ArcGIS, Python  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα προκαλούν μεταβολές στο εργασιακό περιβάλλον και στην καθημερινότητα 

των  ανθρώπων. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να είναι σαρωτικές στο εγγύς μέλλον δεδομένης και της 4ης 

βιομηχανικής επανάστασης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν με τη σειρά τους προκλήσεις μεταξύ των 

οποίων είναι η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data). Οι προκλήσεις αυτές είναι δυνατό να 

αντιμετωπιστούν είτε σε επίπεδο υλικού εστιάζοντας στην αύξηση της επεξεργαστικής δυνατότητας, είτε σε 

επίπεδο λογισμικού. Ωστόσο η σωστή ανάλυση και διαχείριση των πληροφοριών είναι ο βασικός κινητήριος 

τροχός της εξέλιξης. Η πληροφορία έχει δύναμη πολλών πτυχών, μια από αυτές είναι η λήψη αποφάσεων 

(Hsinchun et al., 2012). Είναι φανερό ότι για την λήψη καλύτερων αποφάσεων χρειαζόμαστε καλύτερες 

πληροφορίες, ανεπτυγμένα συστήματα και μεθόδους ειδικευμένες στο ζήτημα προς επίλυση. Οι ανάγκες γίνονται 

ακόμη μεγαλύτερες σε περιβάλλον αυξημένης τεχνολογικής ανάπτυξης και περιπλοκότητας. Η πορεία ενός 

οργανισμού χαράσσετε από τις αποφάσεις που παίρνει, αντίστοιχα οι επιχειρήσεις καλούνται καθημερνά να 

λάβουν πολλές μικρή ή μεγάλης σημασίας αποφάσεις. Η βελτίωση των διαδικασιών λήψης απόφασης συνδράμει 

καθοριστικά τις επιχειρήσεις σειρά προβλημάτων απόφασης όπως η υλοποίηση επενδύσεων, η βελτιστοποίησης 

των διαδικασιών και της παραγωγής (Cheesman, 2014; Boyd, 2018).. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η 

ανάπτυξη ενός λογισμικού-εργαλείου για την υποστήριξη αποφάσεων σε χωρικό επίπεδο με τη συνέργεια της 

μεθόδου PROMETHEE και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην κατεύθυνση υλοποίησης ενός 

χωρικού συστήματος υποστήριξης των αποφάσεων (Spatial Decision Support Systems).  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Η αυξημένη πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον των αποφάσεων απαιτούν την ανάπτυξη 

εργαλείων που θα επιτρέπουν την ορθολογική διαμόρφωση του προβλήματος απόφασης, και την αναγνώριση 

των στόχων της ανάλυσης των κριτηρίων που καθορίζουν την απόφασης και των εφικτών εναλλακτικών λύσεων  

που θα αξιολογηθούν. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η ανάπτυξη μεθοδολογικών πλαισίων και υπολογιστικών 

εργαλείων που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις των ληπτών απόφασης, ενώ θα πρέπει να παρέχουν 

ευελιξία προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση τους σε πληθώρα προβλημάτων. Το υπολογιστικό εργαλείο 

αναπτύχθηκε ώστε να παρέχει προσαρμοστικότητα-ευελιξία. Δεν αναπτύχθηκε για την λύση ενός μόνο 

mailto:venitzin@gmail.com
mailto:avavatsi@pme.duth.gr
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συγκεκριμένου προβλήματος. Επίσης δόθηκε βαρύτητα στην ευκολία χρήσης, στην ευκολία εγκατάστασης και 

διάθεσης του στο σε μελετητές και ερευνητές, ενώ μπορεί ευκολά να εμπλουτιστεί με άλλα εργαλεία για την 

διεύρυνση των μελλοντικών του δυνατοτήτων. Για αυτό ακριβώς τον λόγο τεθήκαν προγραμματιστικά θεμέλια 

τα οποία βοηθούν την περαιτέρω εξέλιξη του εργαλείου (Zandbergen, 2013). Σε πιο τεχνικό-προγραμματιστικό 

επίπεδο, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αποτροπή εσφαλμένων δεδομένων εισόδου, στην δημιουργία δικλίδων 

ασφαλείας, στην βέλτιστη απόδοση του κώδικα αλλά και στην σωστή αντικειμενοστραφή γραφή του με την 

ανάπτυξη προγραμματιστικής βιβλιοθήκης. Στην βιβλιοθήκη εμπεριέχονται συναρτήσεις που απλοποιούν 

επαναλαμβανόμενα έργα, καθιερώνονται κλάσεις δεδομένων. Στην βιβλιοθήκη επίσης υπάρχει η αλγοριθμική 

επίλυση της μεθόδου PROMETHEE (Brans & Mareschal, 2005) σε βήματα με σκοπό την ευελιξία και την 

διαμόρφωση στις ανάγκες κάθε περίπτωσης. Στο κομμάτι του σχεδιασμού του αλγορίθμου επίλυσης της μεθόδου 

PROMETHEE δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην αποδοτικότητα του αλγορίθμου εξασφαλίζοντας την υπολογιστική 

υποστήριξη της μεθόδου μέσα από ένα σύνολο εμφωλευμένων επαναλήψεων. Ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό 

του λογισμικού δόθηκε στην μείωση του χρόνου εκτέλεσης και την ποσότητα δεσμευμένης μνήμης, πρκειμένου 

να είναι εφικτή η χρήση του και από υπολογιστές χαμηλότερων αποδόσεων και για μεγάλο όγκο δεδομένων σε 

υπολογιστικά αποδεκτό χρονικό διάστημα. 

Το λογισμικό αναπτύχθηκε ως ενσωματωμένο εργαλείο στην σουίτα γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, 

ArcGIS και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή ArcMap. Αυτό σημαίνει ότι εκμεταλλεύεται όλες τις επιπλέων 

δυνατότητες του προγράμματος.  Η προγραμματιστική γλώσσα που επιλέχτηκε για την ανάπτυξη του εργαλείου 

είναι η Python. Η ανάπτυξη του εργαλείου, στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε στην έκδοση ArcGIS 10.4 άλλα 

αυτό δεν σημαίνει ότι είναι συμβατό μονό με αυτή την έκδοση. Είναι συμβατό και με παλαιότερες εκδόσεις που 

‘τρέχουν’ 2.x Python, μέχρι και την έκδοση 10.6. Σε νεότερες εκδόσεις με την επωνυμία ArcGIS Pro που 

υιοθετούν την πιο ανεπτυγμένη έκδοση της γλώσσας 3.x απαιτείται να γίνει η μετατροπή του κώδικά με την 

χρήση της δημοφιλής συνάρτησης ‘2to3’ αλλά ακόμα και από διαδικτυακούς μετατροπείς (online converters). Η 

ανάπτυξη του εργαλείου μέσα στην γεωγραφική σουίτα ArcGIS έρχεται με πολλά θετικά στοιχεία. Ένα βασικό 

είναι η χρήση του λογισμικού χωρίς την εγκατάσταση τρίτων προγραμμάτων η επιπλέον πακέτων. Αυτό βοηθάει 

την διάθεση του προγράμματος στο κοινό και την συμβατικότητα μεταξύ διάφορων λογισμικών συστημάτων και 

διάφορων εκδόσεων του προγράμματος. Ως εκ τούτου επιτρέπει την συμβατότητα ειδικών τύπων δεδομένων και 

τον συνδυασμό με αλλά μοναδικά εργαλεία. Γενικά μπορεί να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που μπορεί να 

προσφέρει πλατφόρμα, οι οποίες είναι πολλές. Επιπλέων, η επιλογή της Python επεκτείνει ακόμα περισσότερο 

τις δυνατότητες του εργαλείου. Υπάρχουν πακέτα και APIs, τα οποία είναι σχεδιασμένα πάνω στην ευρύτερη 

επιστήμη των δεδομένων αλλά, σε επιστημονικά-μαθηματικά πεδία και αλλά πολλά. Η Python έχει μια εκτενή 

συλλογή τέτοιων πακέτων τα οποία ανοίγουν κατά πολύ τους ορίζοντες του εργαλείου όσο αφορά την 

μελλοντική ενδυνάμωση αλλά και την προσαρμοστικότητα σε ειδικές περιπτώσεις. (D.Allen, 2014) 

TOOL’S USER INTERFACE OVERVIEW 

Στην Εικόνα 1 δίνεται γραφικό περιβάλλον χρήστη όταν καλείται το λογισμικό μέσα από τον περιβάλλον 

εργασία του ArcGIS. Σε αυτό διακρίνονται τα παρακάτω χειριστήρια: 

• Input Feature Class: Πρόκειται για την εισαγωγή των δεδομένων προς επεξεργασία. Ο τύπος δεδομένου 

Feature Class είναι μια ευρεία συλλογή ομογενών δεδομένων της πλατφόρμας. Το λογισμικό δέχεται 

την εισαγωγή των ενναλακτικών σεναρίων του προβλήματος απόφασης σε μορφή shapefile όπου ο 

πίνακας των χαρατα οποία εμπεριέχουν στον πίνακα των χαρακτηριτικών τους τις επιδόσεις των 

χωρικών μονάδων στα κριτήρια του προβλήματος. Το τελευταίο σε συνδυασμό με την εκτεταμένη 

υποστήριξη τύπων δεδομένων της Python έχει ως αποτέλεσμα το λογισμικό να μπορεί να επεξεργαστεί 

οποιοδήποτε τύπο δεδομένων τα οποία είναι σε μορφή πίνακα. 

• Output Feature Class: Το αρχείο εξόδου του εργαλείου, κατ’ επέκταση το αποτέλεσμα της 

επεξεργασίας. Στην ουσία είναι τα αρχικά δεδομένα εισαγωγής με την προσθήκη των αποτελεσμάτων 

της μεθόδου PROMETHEE σε τέσσερις στήλες, F_plus (θετικές ροές), F_minus (αρνητικές ροές), 

Total_Flow (συνολικές ροές), RANK (κατάταξη). 

• Criterion Selection: Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζεται η επιλογή των πεδίων που συγκροτούν κριτήρια 

για την αξιολόγηση των χωρικών εγγραφών. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τα πεδία που αφορούν 

στην αξιολόγηση που επιθυμεί να διενεργήσει. 
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• Criterion Characteristics Selection: Σε αυτό το πλαίσιο γίνετε η δήλωση των χαρακτηριστικών του κάθε 

κριτήριου. Καθορίζεται η μορφή του κριτηρίου με τις επιλογές Αύξον ή Φθίνων, επιλέγεται ο τύπος του 

κριτηρίου και οι αντίστοιχες τιμές στα απαιτούμενα κατώφλια με την υποστήριξη των συναρτήσεων 

κανονικοποίησης της μεθόδου PROMETHEE και τέλος δηλώνεται ο συντελεστής βαρύτητας των 

κριτηρίων.  

 

 

Figure 1: Tool's User Interface 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο συνδυασμός των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων με τα συστήματα στηρίξης αποφάσεων, ενισχύει 

κατά πολύ την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Η προγραμματιστική σκοπιά ανάπτυξης που ακολουθήθηκε, 

επιτρέπει την περεταίρω τροποποίηση του για να μπορεί να προσαρμοστεί σε ειδικές περιπτώσεις με ευκολία. 

Με την σωστή μοντελοποίηση της περίπτωσης το λογισμικό δίνει μια εναλλακτική οπτική στα δεδομένα. Αυτή η 

διαφορετική ανάλυση των δεδομένων επιτρέπει τις επιχειρήσεις να περνούν πιο αποδοτικές αποφάσεις 

αυξάνοντας την οικονομική τους δυνατότητα. 
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RealTSL: A Mathematical Model for Dynamic Safety Level 

Calculation in Safety-Critical Processes 

Zeleskidis A., Dokas I.M., Papadopoulos B. 
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Democritus University of Thrace 

Polytechnioupoli Xanthis 

Abstract 

Maintaining safety into acceptable levels is among the major managerial concerns in many industries. To address this concern 

several safety indicators are used to monitor safety drifts about major hazards. Numerous categories of safety indicators have 

been proposed in the literature such as event indicators, barrier indicators, activity indicators, and programming indicators 

(Øien, 2010 and Thieme et al., 2017). The problem is that there are no mathematical models available for determining 

dynamically what the safety level is at a certain moment in time at a given context and how much time is left for an accident 

to happen. To address this problem, we propose the Real-Time Safety Level (RealTSL) methodology and it’s mathematical 

model for systems’ safety level determination and its dynamic calculation based on the STAMP accident model (Leveson et 

al., 2018).  

Keywords: RealTSL, Safety Level, Time Until the Accident, STPA, Dynamic Calculation 

INTRODUCTION 

The RealTSL methodology is depicted in Figure 1. It comprises two processes. The first is the RealTSL Model 

Development process for the system under study. The objective in this phase is to define a dedicated, to the 

system under study, mathematical model based on which its safety level will be calculated in real time. The 

second phase is to plug in to the real system the RealTSL Operational System which based on real-time data will 

calculate its safety level in real time.  This paper is focusing only into the first phase of the RealTSL 

methodology and specifically on the development of the mathematical model. 

The RealTSL Model Development process begins by retrieving the values of the following inputs:  a) Safety 

constraints or safety specifications derived by the STPA analysis, b) The Safety Level Tolerance Managerial 

Decision  . c) The time ranges associated with the links of the acyclic diagram, and d) The operation method 

based on which a single time value will be selected to express every time range associated with the links that 

connect the nodes in the acyclic diagram. It continues then with the transformationof the STPA safety 

specifications into an acyclic diagram (see Figure 2b). With the acyclic diagram as a foundation, the RealTSL 

mathematical model for the system under study can be fully defined.  

MATHEMATICAL MODEL 

Based on the RealTSL mathematical model the safety level (SL) of a system in a specific time  is defined as   

 where  is the ordered set of all possible paths of the acyclic diagram which is generated by 

STPA (i.e. see Figure 2 and 3) that are “active” in time t.   denotes the path, or the set of paths, which 

are considered as the “worst” among the paths of the acyclic diagram in terms of: a) Their level of completeness 

(i.e. how many nodes are left until the “active” nodes in each path reach the node which represents the accident). 

b)  The time left until the accident, based on the characteristics of each path for time  .   

about:blank
about:blank
about:blank
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 Figure 1: The Real TSL Methodology 

.  

         (a)      (b) 

Figure 2: Examples of acyclic diagrams and representation of (a) path completeness, 

levels an active node, (b) paths, nodes, connections,  
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Figure 3: Example path and the corresponding time values 

CONCLUSIONS 

The proposed mathematical model will be demonstrated using the STPA hazard analysis of a fictitious system similar to the 

“classic” train door STPA analysis example (Pope, 2017). Furthermore, a discussion of its applicability and its limitations is 

made, together with proposals of future research directions.  
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Περίληψη 

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν παράγοντα καθοριστικής σημασίας τόσο για τη βιωσιμότητα των σύγχρονων κοινωνιών όσο και 

για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχειρηματικής κοινότητας. Τα τελευταία χρόνια, η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για 

υδατικούς πόρους σε συνδυασμό με τη κλιματική αλλαγή, θέτουν τα ζητήματα προστασίας και ορθής διαχείρισης των 

υδατικών πόρων, στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας των σύγχρονων κυβερνήσεων και αποτελούν βασικό αντικείμενο 

έρευνας μεγάλης μερίδας επιστημών. Έχοντας ως δεδομένο τον καθοριστικό ρόλο των υδατικών πόρων στην βιωσιμότητα 

των επιχειρήσεων, η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να παρουσιάσει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης των πρακτικών 

που εφαρμόζουν οι εταιρίες παροχής νερού ως προς την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τους υδατικούς 

πόρους. Ειδικότερα, η προτεινόμενη μεθοδολογία παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση όλων των 

πληροφοριών που παρουσιάζουν οι εταιρίες νερού στους ετήσιους απολογισμούς (εκθέσεις) Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

(ΕΚΕ) και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους υδατικούς κινδύνους.  

Λέξεις κλειδιά: Υδατικοί κίνδυνοι, εκθέσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συστήματα βαθμονόμισης 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γεγονός ότι οι υδατικοί πόροι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εύρυθμη λειτουργία των βιομηχανιών. Οι 

ξαφνικές και απρόβλεπτες αυξομειώσεις στη διαθέσιμη ποσότητα νερού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς 

κινδύνους, στη σταθερότητα και στη βιωσιμότητα της παραγωγικής διαδικασίας. Συνήθως, οι κίνδυνοι αυτοί 

είναι πιο έντονοι και εμφανίζονται συχνότερα σε βιομηχανικούς κλάδους όπου οι υδατικοί πόροι αποτελούν μια 

από τις βασικές πρώτες ύλες (π.χ. βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, μεταλλευτικές επιχειρήσεις, εταιρίες νερού), 

ή σε βιομηχανίες όπου ένα τμήμα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από τους 

υδατικούς πόρους (π.χ. μεταποιητικές βιομηχανίες αγροτικών προϊόντων). 

Είναι πλέον εμφανείς οι λόγοι για τους οποίους οι υδατικοί πόροι θεωρούνται σήμερα μια από τις βασικές 

παραμέτρους του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις των 

μετόχων και των εν δυνάμει επενδυτών τους εξαιτίας των χρηματοοικονομικών κινδύνων που ενδεχομένως να 

συνδεθούν με τις πιθανές αλλαγές στη ποιότητα και στη ποσότητα των υδάτων. Στις μέρες μας, μεγάλα 

επενδυτικά κεφάλαια αξιολογούν τις επιχειρήσεις ως προς τους υδατικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν, για να 

εντοπίσουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στρατηγικές αντιμετώπισης και 

αποφυγής των υδατικών κινδύνων ή να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο απώλειας επενδυτικών κεφαλαίων σε 

επιχειρήσεις που αποφεύγουν ή αγνοούν τέτοιες στρατηγικές. Στο ίδιο πλαίσιο, διεθνείς οργανισμοί και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα από διαφορές εκθέσεις, αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο που 

διαδραματίζουν οι υδατικοί κίνδυνοι στη λήψη αποφάσεων και γενικά στη λειτουργία της επιχειρηματικής 

κοινότητας. Σήμερα, η υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών από τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων 

κατανάλωσης νερού και των επιπτώσεων τους στα υδατικά οικοσυστήματα θεωρείται επιτακτική ανάγκη. 

Παρόλο το έντονο ενδιαφέρον για τους υδατικούς πόρους, οι επιχειρήσεις αδυνατούν να κατανοήσουν και να 

υπολογίσουν τις πιθανές επιπτώσεις των υδατικών κινδύνων. Τα περισσότερα περιβαλλοντικά συστήματα που 

χρησιμοποιούν σήμερα οι επιχειρήσεις έχουν δεχθεί έντονη κρητική για την αδυναμία σύνδεσης τους με τους 

χρηματοοικονομικούς στόχους μιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα να παραμένουν αποκομμένα από το στρατηγικό 

σχεδιασμό και να αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις ως μία επιπλέον επιβάρυνση.  
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Πίνακας 1. Δείκτες Αξιολόγησης 

Κατηγορίες 

Υδατικών 

κινδύνων 

Δείκτες 

Αξιολόγησης 
Περιγραφή 

Φυσικοί 

Κίνδυνοι 

ΔΑ1 Πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές διαχείρισης των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής 

ΔΑ2 Πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές διαχείρισης των καταστάσεων 

αυξημένης ζήτησης σε νερό 

ΔΑ3 Πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές μείωσης απώλειας νερού  

ΔΑ4 Πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές διαχείρισης και προστασίας των 

υδατικών πόρων 

ΔΑ5 Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση νερού 

ΔΑ6 Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου από τις εταιρίες παροχής νερού 

Ρυθμιστικοί 

Κίνδυνοι  

ΔΑ7 Πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των υγρών αποβλήτων 

ΔΑ8 Πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού  

Κίνδυνοι 

Φήμης 

ΔΑ9 Πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών  

Δα10 Πληροφορίες που αφορούν τις συνεργασίες των εταιριών παροχής νερού με 

τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την προστασία των υδατικών πόρων 

Νομικοί 

κίνδυνοι  

ΔΑ11 Πληροφορίες που αφορούν πρόστιμα και δικαστικές αποφάσεις εναντίον των 

εταιριών παροχής νερού για θέματα υδατικών πόρων 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σκοπός της παρούσας μεθοδολογίας είναι η αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης των εταιριών παροχής νερού 

ως προς 4 βασικές κατηγορίες κινδύνων σχετικά με ζητήματα υδατικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα η 

μεθοδολογία επικεντρώνεται στους φυσικούς, ρυθμιστικούς, νομικούς και κίνδυνους φήμης. Ειδικότερα, η 

προτεινόμενη μεθοδολογία προσπαθεί να αξιολογήσει τις πληροφορίες των απολογισμών ΕΚΕ που συνδέονται 

με τους υδατικούς πόρους, να υπογραμμιστούν οι βέλτιστες πρακτικές, και να καταγραφούν οι γενικότερες 

στρατηγικές που εφαρμόζονται από τις εταιρίες παροχής νερού για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις 

που συνδέονται με τους υδατικούς πόρους. 

Πίνακας 2. Σύστημα Βαθμονόμησης 

Δείκτης 

Υπευθυνότητας 

(ΔΥ) 

Δείκτης 

Επίδοσης 

(ΔΕ) 

Περιγραφή 

0  Όταν δε υπάρχει καθόλου αναφορά για ένα ΔΑ 

1  Όταν υπάρχει περιγραφική αναφορά για ένα ΔΑ χωρίς ποσοτικά στοιχεία 

2 0 Όταν υπάρχει ποσοτική πληροφορία για ένα ΔΑ ή όταν η επίδοση στο 

συγκεκριμένο ΔΑ είναι χειρότερη από αυτή του προηγούμενου χρόνου 

2 1 Όταν η επίδοση για ένα ΔΑ είναι ίδια με αυτή του προηγούμενου χρόνου 

2 2 Όταν η επίδοση για ένα ΔΑ είναι καλύτερη από την επίδοση της προηγούμενης 

χρονιάς  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία αποτελείται από ένα σύνολο Δεικτών Αξιολόγησης (ΔΑ) που αφορούν 

συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τους υδατικούς κινδύνους και αντιμετωπίζουν οι εταιρίες παροχής 

νερού (Πίνακας 1). αλλά και από ένα σύστημα βαθμονόμησης που αποτελείται από δυο επιμέρους δείκτες, τον 

Δείκτη Υπευθυνότητας (ΔΥ) και τον Δείκτη Επίδοσης (ΔΕ), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν 

κάθε ΔΑ με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι εταιρίες παροχής νερού μέσα από τους απολογισμούς ΕΚΕ 

(Πίνακα 2). 
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Περίληψη 

Η παρούσα μεθοδολογία προτείνει ένα αποτελεσματικό μεθοδολογικό πλαίσιο, όπου συνδυάζονται τα χρηματοοικονομικά με 

τα μη χρηματοοικονομικά κριτήρια, στη λήψη αποφάσεων δανεισμού και βοηθά τα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών να 

αποφασίζουν ποιες εταιρείες είναι πιο επικίνδυνες ως προς τη χρηματοδότηση τους σε σχέση με άλλες. Με άλλα λόγια, ο 

στόχος της παρούσας έρευνας είναι ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων δανεισμού. Το πλαίσιο αυτό 

επιτυγχάνει να προσφέρει στους μάνατζερ των τραπεζών καλύτερη ποιότητα πληροφοριών σε σχέση με τις εταιρείες που 

επιθυμούν να δανειοδοτήσουν. Οι παράγοντες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) είναι πολύ σημαντικοί σε μια τέτοια 

απόφαση και σε συνδυασμό με την ανάλυση των κυριότερων χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών μιας εταιρείας, μπορούν 

να οδηγήσουν σε αποφάσεις δανεισμού με μικρότερο ρίσκο. Στο επόμενο μέρος αναλύονται τα κύρια βήματα αυτού του 

πλαισίου 

Λέξεις-Κλειδιά: Αξιολόγηση Κινδύνου Δανεισμού Επιχείρησης, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), GRI, Triple Bottom 

Line  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Μετά την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2010 πολλές από τις ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετώπισαν σοβαρά 

προβλήματα οικονομικής επιβίωσης. Το κύριο πρόβλημα που έπρεπε να ξεπεράσουν οι τράπεζες ήταν τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια (Non-Performing Loans - NPL), δηλαδή τα δάνεια που βρίσκονται ή πλησιάζουν σε 

οριστική καθυστέρηση. Τα επόμενα χρόνια, το γεγονός αυτό οδήγησε τους υπεύθυνους των τραπεζών να είναι 

πιο προσεκτικοί ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης των οικονομικών μονάδων που επιλέγουν να δανειοδοτούν. Η 

εισαγωγή στα κριτήρια λήψης αποφάσεων δανειοδότησης μη χρηματοοικονομικών - ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, κινείται προς αυτήν τη κατεύθυνση. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το θεμελιώδες εργαλείο ανάλυσης βασίζεται στην τεχνική του benchmarking scoring. Αυτή η τεχνική 

επιτυγχάνει να συνδυάζει και να αξιολογεί με αποτελεσματικό τρόπο τα δεδομένα που παρέχονται από τις 

εκθέσεις ΕΚΕ. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή την τεχνική μπορούν εύκολα να συγκριθούν και να 

αναλυθούν με αποτέλεσμα ένα καλύτερο εργαλείο λήψη; αποφάσεων. Επιπλέον, η τεχνική αυτή ελέγχει την 

εφαρμογή ή όχι των προτύπων ΕΚΕ στα μέσα παραγωγής μιας επιχείρησης  

Όπως αναλύεται και στο παρακάτω σχήμα η μεθοδολογική έρευνα που οδηγεί τελικά στην αξιολόγηση του 

κινδύνου δανεισμού μιας επιχείρησης περνάει μέσα από πολλαπλά επίπεδα όπου για τα μεν χρηματοοικονομικά 

κριτήρια βασική πηγή πληροφόρησης αποτελούν, μέσω των επιλεγμένων αριθμοδεικτών, ο ισολογισμός και τα 

αποτελέσματα χρήσης, για τα δε ποιοτικά χαρακτηριστικά, μέσω των επιλεγμένων δεικτών του Global Reporting 

Initiative (GRI), οι εκθέσεις ΕΚΕ. (σχήμα 1) 
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Βιβλιογραφική 

Ανασκόπηση

GRI Reports

Επιλογή ποιοτικών 

δεικτών

Κατηγορίες 

Κινδύνου

Τεχνική 

Benchmarking 

Scoring 

Αξιολόγηση μη Χ/Ο 

κριτηρίων

Αξιολόγηση 

Κινδύνου δανεισμού 

επιχείρησης

Ισολογισμοί 

Εταιριών

Λογαριασμοί 

Αποτελεσμάτων 

Χρήσεως Εταιριών

Επιλογή Χ/Ο

 δεικτών

Αξιολόγηση Χ/Ο 

κριτηρίων

 

Σχήμα 1. Μεθοδολογικό πλαίσιο  

Αναλυτικότερα ως προς τον GRI, ας αναφερθεί ότι πρόκειται για έναν ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό που έχει 

πρωτοπορήσει στην υποβολή απολογισμών βιωσιμότητας από το 1997. Ο GRI έχει οργανώσει μια σειρά 

προτύπων και προδιαγραφών που βοηθούν άλλους οργανισμούς όπως εταιρείες και ιδρύματα να παρουσιάζουν 

τις εκθέσεις βιωσιμότητας τους με ακριβή, διαφανή και αποδεκτό τρόπο. Αυτές οι εκθέσεις βιωσιμότητας 

παρουσιάζονται σε εθελοντική βάση. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Η διαχείριση κινδύνου (risk management) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση της κάθε εταιρείας. Η 

βασική θεωρία του risk management καθορίζει δύο τύπους επιχειρηματικού κινδύνου: τον άμεσο και τον έμμεσο. 

Το πρώτο βήμα της παρούσας ανάλυσης είναι ο καθορισμός των κατηγοριών κινδύνου που αποτελούν τη βάση 

της αξιολόγησης. Παρόλο που η κλασική χρηματοοικονομική θεωρία είναι μια γνωστή και καθιερωμένη θεωρία, 

όσον αφορά τα πρότυπα GRI, πρέπει να γίνει μια περαιτέρω περιγραφή ως ένας σχετικά νέος τομέας γνώσης. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία επιλέγει δείκτες κινδύνου GRI κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζεται η 

επικινδυνότητα μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα, η ανάλυση αυτή βασίζεται στη θεωρία του τριπλού 

αποτελέσματος των πυλώνων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Triple Bottom Line), η οποία είναι ένα πλαίσιο 

ανάλυσης όπου αξιολογούνται κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια μιας εταιρείας προκειμένου 

να αποφασιστεί η αξία και η βιωσιμότητα αυτής. Με αυτόν τον τρόπο επιλέχθηκαν δείκτες από 8 βασικές 

κατηγοριοποιήσεις των προτύπων GRI, που ανήκουν είτε στην κατηγορία του έμμεσου είτε του άμεσου 

κίνδυνου.  
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Έμμεσος Κίνδυνος 

Περιβαλλοντικός Κίνδυνος LA6, LA7, PR1 

Ρυθμιστικός Κίνδυνος EC3, EN6, EN7, EN15, EN16, EN17, EN18, EN19, EN20, 

EN21 EN22, EN23, LA5, LA8, HR1, HR5, PR2, PR3 

Κίνδυνος Φήμης EC6, EC7, EC8, LA1, LA2, LA16, HR12, SO1, SO2, SO4, 

SO11, PR7 

Δικαστικός Κίνδυνος EN29, SO8, PR4, PR9 

Κίνδυνος Φυσικών    

Καταστροφών 

EC2, EN9, EN10, EN31 

Κίνδυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας EC9, EN25, EN30, EN32, EN33, LA14, LA15, HR4, HR6, 

HR10, HR11, SO9, SO10 

Κίνδυνος που σχετίζεται με την 

ηθική των επιχειρήσεων  

EC1, EC5, LA3, LA4, LA12,LA13, HR2, HR3, HR7, HR8, 

SO3, SO5, SO7, PR6, PR8 

Άμεσος Κίνδυνος 

Κόστος αποκατάστασης EN11, EN12, EN13, EN14, EN24, EN26 

Πίνακας 1. Ταξινόμηση δεικτών κινδύνου με βάση τα πρότυπα GRI 

Όσον αφορά τον παραδοσιακό κίνδυνο, η μεθοδολογία χρησιμοποιεί έξι μεταβλητές, οι οποίες είναι η απόδοση 

των περιουσιακών στοιχείων (ROA), η απόδοση της καθαρής θέσης (ROE), η απόδοση της μέσης 

κεφαλαιοποίησης (ROACE), ο δείκτης Gearing (λόγος χρέους προς μετοχικό κεφάλαιο) ) και ο Current Ratio 

(CR) 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Γενικά, μια έκθεση ΕΚΕ θεωρείται ως πηγή πολύτιμων πληροφοριών για διάφορες πτυχές της εταιρικής 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης, όπου χρησιμοποιούνται κατάλληλοι δείκτες για τη συλλογή και 

ταξινόμηση αυτών των πληροφοριών. Ένα σύστημα βαθμολόγησης με βάση τα πρότυπα GRI διευκολύνει τη 

μετάφραση των συλλεγόμενων πληροφοριών σε ποσοτικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 

του κινδύνου δανειοδότησης της επιχείρησης 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Abstract 

Due to its enormous application to robotic systems, the semantic interpretation of regions or entities is a continuously 

evolving domain of the robotic community. In this paper, we propose the realization of the semantic segmentation of the 

traversed robot’s route based on graph theory methods. The Louvain and Leiden algorithms compose effective approaches for 

communities’ detection and clustering in complicated networks. The construction of subgraphs in the generated communities 

based on the time consistency of the nodes, while calculating the similarity weights’ range for each subgraph, leads to the 

recognition of the robot's motion in a semantic area. 

Keywords: Semantic Segmentation, Subgraphs, Semantic Communities, Louvain and Leiden Algorithm 

INTRODUCTION 

Modern robotics research has evolved novel autonomous systems which recognize and segment semantic regions. 

In addition, the robots are able to recognize objects and classify them into semantic areas. In general, semantic 

interpretation is considered to be an active and fundamental research area, mainly based on computer vision 

methods for place recognition [1]. In addition, successful communication between humans and robots can only be 

established through the ability of the second to perceive and classify its own environment by precisely recalling 

the spatial memories [2]. The disclosure of semantic information can be achieved by creating a topological map 

[1]. A scene's description based on a topological map maintains information about the semantic area it belongs to. 

The construction of a topometric map requires the calculation of similarities between camera measurements. 

Image-based approaches rely on pixel differences between sequential images to determine changes in a scene. 

Techniques based on local features detect multiple keypoints to measure the similarity between successive frames 

[3]. Finally, in histogram-based approaches, images are compared by means of features’ statistics [3]. In addition, 

a typical approach to simplify the information about a place is to address the problem with a Bag-of-Words 

(BoW) representation. The BoW technique describes input metrics as a quantized set of local features, reducing 

the searching space to gain in efficiency [4], [5], [6].  

This paper deals with the problem of semantic mapping of an environment. Our purpose is to segment the robot's 

route into different semantic areas on an unsupervised manner. We use the BoW image representation as a means 

of uniformly describing and configuring images based on their global similarities. The semantic interpretation of 

the robot’s path is achieved by applying graph-based clustering methods, such as the Louvain Community 

Detection Algorithm (LCDA) [7] or the Leiden Algorithm [8]. Then, the temporarily division of the communities 

carried out based on their index consistency, creating new divisions in each community. The difference in 

maximum and minimum values of weights in every segment allows us to interpret the motion behavior of the 

operating robotic platform. 

METHODOLOGY 

As the robot explores a new environment, we retain the most prominent SURF [9] features on each frame to 

produce a visual vocabulary.  We construct the vocabulary following the typical approach of hierarchically 
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performing k-means clustering over all feature vectors [10]. Based on the vocabulary tree, we extract the 

corresponding histograms to describe all the obtained images. The SURF descriptors of a new input image (d) are 

computed and quantized into the most similar visual words. Then, the d set is converted into a BoW unit vector 

ūi. To measure the similarity between two BoW vectors ū1 and ū2, we calculate a score S, based on the l2 norm 

[5]: 

S = 1 − 0.5 ∗ ||ū1 − ū2 || 2(1). 

Subsequently, we shape a similarity matrix M quantifying the degree of resemblance and indicating whether the 

related images belong to the same community. The matrix M contains the information regarding the complete 

similarity structure of the executed route. The whole matrix is converted into a graph to semantically separate 

coherent regions. In this graph, nodes correspond to images, while edges are drawn by the similarity weights. 

Then, the application of the LCDA or Leiden algorithm on this dense graph, leads to the configuration of 

semantic communities. The LCDA is structured in two phases: i) local moving of nodes and ii) aggregation of the 

network. In the local moving phase, individual nodes are moved to the community that yields the maximum 

modularity. In the aggregation phase, an aggregate network is created based on the partition obtained in the local 

moving phase and each community in this partition becomes a node in the aggregate network. Also, the Leiden 

algorithm divides the clusters instead of merging them, as is done by the Louvain method. Therefore, splitting the 

clusters with robust manner, is achieved high accuracy [8]. 

Figure 1. The range of weights/similarities between consecutive frames in communities with more than two frames. 

 

SUBGRAPHS OF COMMUNITIES 

In our previous work [11], each semantic community is consisted by nodes, which correspond to the images, and 

by the edges (similarities weights). The Louvain and Leiden algorithms regroup the nodes with the same 

semantic interpretation in a common semantic community. More specifically, each produced cluster can contain 

different temporal-consistent sequences of nodes with the same semantic interpretation. This is due to the fact 

that the robot may revisit a certain region or encounter places that are very similar to previous ones (such as an 

environment with many offices). This observation leads us to control the behavior of the robot by creating 

subgraphs in existing communities, and we further suggest to calculate the range r of weights/similarities 

between consecutive frames in the Louvain and Leiden communities with more than two frames. Low r values 

demonstrate that the robot is stationary or it sees similar scenes while moving. On the contrary, high r values 

indicate great deviations between the weights, which can be owed to abruptly changes scenes. 

EXPERIMENTAL 

In our experiments, we set as f the most prominent SURF features and found that the value of f = 300 is 

appropriate to restrain the system’s computational complexity. Figure 1 shows the creation of subgraphs, as well 

as the interpretation of a large and a low value of r. In addition, Figure 2 illustrates the semantic segmentation of 

regions achieved through the community detection algorithms. 
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Figure 2 .Semantic segmentation achieved through the graph methods. 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONS   

 In this paper, we introduced a novel scheme for achieving semantic segmentation of the robot’s executed route.  

We propose to divide the produced Louvain or Leiden communities in subgraphs and to calculate the range of 

weights between consecutive frames in semantic communities with more than two frames. This approach allows 

for the interpretation of the scene’s visual changes in an unsupervised manner in order to assist autonomous 

exploration missions. 
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Abstract 

In the last decades, Rapid Prototyping (RP) and Additive Manufacturing (AM) processes, such as 3D scanning and 3D 

printing, have been rapidly developed and nowadays play a significant role in the state-of-the-art manufacturing industries. 

Even though there is significant research in the developing schemes for several AM processes, aspects at strategic level have 

not been addressed. In an attempt to cover this gap, this study focuses on the development of a holistic generic framework for 

the creation of 3D prototypes in automotive industry and the proposed framework covers 3D prototype design, manufacturing 

and application processes in the automotive sector. 

Keywords: 3D Printing; Automotive Industry; Manufacturing Process 

INTRODUCTION 

Over the last decades, Rapid Prototyping (RP) processes and Additive Manufacturing (AM) technologies 

appeared substantial growth and several transformations, which have impacted every aspect of organizational 

activities (Thompson et al., 2016). Early AM applications focused on models and prototypes (Kruth, 1991; Kruth 

et al., 1998) and later they played a major role in producing rapid and soft tooling for creating a three-

dimensional (3D) prototype (Levy et al., 2003) reducing cost and time of prototype creation process. A 3D 

prototype creation process consists of the following steps: (i) design activities, (ii) import digital elements into 

the manufacturing equipment (3D printer) and (iii) produce the final prototype, that use principles of product 

development cycle (project management related theory) (Ali et al. 2018); and as such, a flowchart could 

constitute the basis for a holistic generic framework. 

The focus of this study is given on the development of a framework for creating a 3D prototype based on the 

extensive review of design and manufacturing processes used in automotive industry. The remainder of this 

abstract is organized as follows: Section 2 provides the research background presenting the processes of design 

and manufacture as well as 3D printing applications used in the state of practice of the automotive industry. The 

proposed framework is presented in Section 3 and conclusions are drawn in Section 4.  

RESEARCH BACKGROUND 

According to Chen et al. (2009), product life cycle (PCL) fundamentals are closely related to project management 

principles and as such, 3D prototype creation process could be translated into operational task-related terms. 

More specifically, 3D prototype creation process includes a digital dataflow and a physical workflow that 

transform raw materials into final parts. The process starts from a product idea either a 2D image (e.g. drawing) 

or a physical 3D object like a part for reverse engineering (Thompson et al., 2016). These are transformed into 

digital parts using appropriate computer-aided manufacturing (CAM) software and finally produced by proper 

AM equipment (i.e. 3D printer). Based on previous research studies (Chalotra & Singh, 2016; Prakash et al., 
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2018; Tiwari et al., 2019), 3D printing is currently effectively applied in automotive industry and there is still 

room for improvements developing potential future applications (Table 1). 

Table 1. 3D printing applications on automotive industry 

Industry Current Application Potential Future Applications 

Automotive 

Rapid prototyping and manufacturing of end-use 

auto parts, customized parts and robust light-

weight vehicle components. 

Printing new components with new materials for 

superior performance and durability 

 

Parts manufactured through 3D printing: 

• Chassis 

• Heat, hybrid or electrical engine 

components 

• Suspension system 

• Gearbox components and braking system 

• Electronic vehicle equipment (interior 

polymer parts) 

Printing components designed through crowd-sourcing 

Jigs and fixtures for machining operations or 

holding component parts 
3D printers co-existence with traditional manufacturing 

equipment on the shop floor 

FRAMEWORK ON 3D PROTOTYPE CREATION PROCESSES 

Figure 1. 3D prototype creation workflow diagram 

 

 

Studying the available schemes, methods and guidelines of AM processes publications and analyzing the 

manufacturing scenarios of 3D printing applications in automotive industry, a holistic generic framework is 

proposed. The proposed framework (Figure 1) includes six different stages: (1) identification of available 

resources and idea generation, (2) design of prototype using appropriate CAD software or import design through 
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3D scanner, (3) financial analysis of product life cycle, relative costs and simulation of product behavior in 

computer-aided engineering (CAE) software, (4) finalization of product parameters and error checking, (5) 

manufacturing of prototype in a 3D printer, prototype testing phase and evaluation of results, (6) evaluation of the 

produced test product and post proceeding stages. 

CONCLUSIONS 

The proposed framework presents a holistic generic workflow approach that aims to support automotive industry 

by improving organizational and managing activities in an attempt to reduce time and cost of 3D prototype 

creation process. 
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Abstract 

Mammography is a very useful tool to diagnose breast cancer in early stages when it is easier to cope with it. There are two 

kinds of signs that radiologists look for in a mammographic image. One sign is calcifications, while the other is existence of 

masses. In the present work a quick method is proposed to find masses in mammographic images regardless of their nature. 

The method first segments the image and then in order to better distinguish between real masses and healthy breast tissue, a 

two stage classifier is used. The overall sensitivity of the method was found slightly above 80% at 1.21 False Positives per 

image when tested in 47 mammograms from the new CBIS-DDSM database. 

Keywords: Mammograms, Masses, Detection, Segmentation, Classification, Image 

INTRODUCTION 

This paper attempts to contribute to the creation of CAD systems suggesting a method of masses detection in 

mammographic images. In general, masses detection is a demanding process due to the variety of size and shape, 

as well as the low contrast of the corresponding image segments (Oliver et al., 2009). The masses may be oval-

shaped or have an irregular / thorny shape and their limits may be well-defined or fuzzy. Additionally, they may 

be associated with fibrous / glandular breast elements which make them more difficult to find. Extended research 

has been done in this area over the last two decades, although there is still room for the improvement of the 

sensitivity and the specificity of the CAD systems. 

Gulsrud et al. (2005) focus on the segmentation of mammographic images, considering that the detection of 

potentially suspect locations is already known by another mechanism in the form of a new sub-image which 

represents the center of the lesion. They use watershed transform to find the contour of the mass. Kooi et al. 

(2016) used a large-scaled deep learning neural network to detect tumors in mammograms. The use of depth 

learning methods is a recent trend in this medical field. Their method is based on pixel-level control in order to 

detect those who may be part of a tumor. They also refer that there are studies that consider CAD systems to have 

no improvement either in detection or in the specificity of the masses. 

DETECTION OF MASSES IN MAMMOGRAMS 

The following steps are widely used in the process of mass detection in a mammogram: 

• Initial detection of potentially suspect areas which is performed using a marker. 

• Image segmentation by defining the boundary limits of the suspicious areas (Oliver et. al. 2009). 

• Reduction of the number of initially suspected areas because some of them correspond to normal breast 

tissue.  

This work deals with detection of masses in mammograms and covers all three stages. 

Segmentation 

The stages that the present work follows in order to segment mammographic images are presented in the 

following figure. 
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In the preprocessing stage we apply Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) on the image 

which is followed by a smoothing morphological filtering using the Alternating Sequential Filtering technique. 

The amplitude of image’s gradient is morphologically estimated and it is used to extract breast contour using a 

very low threshold value and a fill holes operation. The next step is the detection of the initial suspect points that 

may belong to masses. These points will play the role of internal markers in the watershed segmentation. A 

combination of extended maxima transforms of different thresholds is used to detect these points. There is also 

need to find external markers as this work deals with whole mammographic images and not  sub-images 

containing a mass. A watershed transform is applied to the binary image resulted from the extended maxima 

transform with the lowest threshold. The pixels where the transformed image is zero are the external markers 

(Gonzalez, R., et. al., 2004).  Breast contour pixels are also regarded as external markers. 

Figure 1. Steps to segment a mammographic image  

 

In gradient image for all the pixels that belong to either internal or external markers a minimum intensity value is 

imposed. A watershed transform is performed in this new gradient image and watershed lines are regarded as 

contours of the suspicious objects (Regions Of Interest – ROIs). Optimal threshold values are t1 = 0.1•L and t2 = 

(2/3) •t1, where L is the maximum number of different gray levels that the pixels of the image may take.  

Feature extraction and classification 

Many of the suspicious objects that derive from the previous detection – segmentation stage correspond to 

healthy background breast tissue and not to real masses. (Brake, G. and Karssemeijer, N., 2001). There is an 

apparently need to reduce the number of false positive detections so a classification stage has to follow. In 

present work classification takes place in two stages. A  rule – based classifier is used in the first stage. It rejects 

suspicious objects with dimensions smaller than the minimum diameter of masses that a mammography can 

reveal or their shape is very elliptical. In the second stage a feature vector is computed for all the masses that 

have not been rejected during the first stage. The features used can be grouped into three categories. 

Contrast features measured as intensity differences inside and outside an object. Such contrast measurements are 

proposed in various papers. (Brake, G. and Karssemeijer, N., 2001). Gradient features like gradient amplitude 

both inside and at the border of an object normalized for every image. Gradients features are also used by 

Domınguez, A. R. and Nandi, A., (2008). Texture features from Gray Level Co-occurrence Matrices (GLCM). 

The feature vector consists of 16 features computed for all objects for both the original and the image after the 

CLAHE operation 

EVALUATION OF THE METHOD 

The mammographic images used to evaluate the method are taken from CBID-DDSM database which offers free 

online access. A total number of 47 images is used. The feature vector will train a Bayesian classifier. The 

evaluation method is Leave One Out. The suspicious objects from all except for one image are used to train the 
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classifier and the objects from the one left are used as test sample. This process is repeated as many times as the 

number of images. The overall sensitivity of the method was 81.25% at 1.21 False Positives per image. 

Figure 2 from left to right: a) A mammographic image after CLAHE operation, b) Intermediate binary image showing the 

position of internal markers. c) The image after the watershed transform and a fill holes operation d) the segmented image 

after the implementation of the first stage classification. 

      

(a)                                       (b)                                             (c)                              (d) 

CONCLUSIONS 

The extended maxima transform as a way to get suitable internal and external markers cooperates very well with 

marker based watershed transform in order to both quickly and sufficiently segment mammographic images. The 

quality of segmentation is good enough to compute a set of features to sufficiently discriminate masses from 

background breast tissue.  
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Περιγραφή 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται μία καινούργια προσέγγιση πάνω στην μεγέθυνση μικρών ανεπαίσθητων κινήσεων σε ένα 

βίντεο. Η διαφορά έναντι των υπόλοιπων διαθέσιμων μεθοδολογιών έγκειται στην αξιοποίηση του Στατικού 

Μετασχηματισμού Κυματιδίων για την αποσύνθεση των εικόνων του βίντεο γεγονός που μπορεί να  προσδώσει στο τελικό 

αποτέλεσμα ευρωστία στο θόρυβο, διατηρώντας παράλληλα ευδιάκριτη την μεγέθυνση της κίνησης. Επιπλέον, ο αλγόριθμος 

αξιολογείται ανταγωνιστικός ως προς την πολυπλοκότητά του καθώς παρουσιάζει θετικά επίπεδα χρόνων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μεγέθυνση Ταλάντωσης/Κίνησης, Στατικός Μετασχηματισμός Κυματιδίων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάπτυξη μεθόδων για την μεγέθυνση των ανεπαίσθητων ταλαντώσεων σε βίντεο υψηλής ταχύτητας αποτελεί 

τομέα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια [1-3]. Οι πρώτες, χρονικά, προσεγγίσεις 

εστιάζουν στην μελέτη κινήσεων σε μία ευρύτερη ομοιογενή περιοχή της εικόνας [4,5]. Η στρατηγική αυτή 

ονομάζεται Lagrangian, και παρουσιάζει το βασικό μειονέκτημα του μεγάλου υπολογιστικού κόστους που 

απαιτείται κατά την μελέτη και την επεξεργασία της κίνησης. Με αρχή το άρθρο [1], παρατηρείται μία νέα και 

πιο αποδοτική από άποψη υπολογιστικής ισχύος στρατηγική που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Eulerian. Η 

μεθοδολογία αυτή βασίζεται πάνω σε δύο βασικές θεωρήσεις: 1) η επεξεργασία του κάθε εικονοστοιχείου στο 

βίντεο γίνεται χωριστά και αυτόνομα από τα γειτονικά του και 2) η μεγέθυνση της επιθυμητής κίνησης 

πραγματοποιείται με την ενίσχυση του πλάτους ταλάντωσης της επιθυμητής μπάντας συχνοτήτων. Η 

συγκεκριμένη λογική έχει ως αντίκτυπο την ενίσχυση των διακυμάνσεων της χρονοσειράς που αντιστοιχούν 

στην επιλεγμένη συχνοτική περιοχή. Η μεγέθυνση της κίνησης μπορεί, λοιπόν, να γίνει αντιληπτή ως μια 

ολιστική συνέπεια της ενίσχυσης των διακυμάνσεων πολλών ανεξάρτητων χρονοσειρών με χωρική συνάφεια. 

Ωστόσο, η  πρώτη θεώρηση σε συνδυασμό με τα ειδικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε μεθοδολογίας προσθέτουν 

ορισμένες τεχνητές παραμορφώσεις (artifacts) στο παραγόμενο βίντεο, καθώς στην πραγματικότητα υπάρχει μία 

εξάρτηση μεταξύ των χρονοσειρών που γειτνιάζουν. Επιπλέον, από την τη δεύτερη θεώρηση προκύπτει οτι η 

ενίσχυση της επιθυμητής μπάντας συχνοτήτων οδηγεί παράλληλα και στην ενίσχυση του θορύβου που υπάρχει 

στην συγκεκριμένη συχνοτική περιοχή. Συνεπώς μετά το άρθρο [1] έχει προταθεί ένα πλήθος διαφορετικών 

μεθοδολογιών που βασίζονται στην Eulerian στρατηγική και εστιάζουν στην μείωση των τεχνητών 

παραμορφώσεων στο τελικό μεγεθυμένο βίντεο [6,7,8]. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προτείνει μία 

εναλλακτική προσέγγιση πάνω στο χώρο, η οποία αξιοποιεί τον μετασχηματισμό κυματιδίων, αλλά εξασφαλίζει 

την απαιτούμενη πλεονάζουσα πληροφορία με τη χρήση του Στατικού Μετασχηματισμού Κυματιδίων 

(Stationary Wavelet Transform, SWT) με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των επιπέδων θορύβου διατηρώντας 

παράλληλα ανταγωνιστικά επίπεδα υπολογιστικού χρόνου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η προτεινόμενη μέθοδος για την μεγέθυνση της κίνησης βασίζεται στον SWT με πυρήνα το κυματίδιο bior1.1 

και αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

• Δημιουργία χάρτη με την περιοχή ενδιαφέροντος. Ο χάρτης (P) είναι στην ουσία μια δυαδική εικόνα 

με τιμές [0, 1] και μέγεθος ίσο με την ανάλυση του βίντεο. Ως περιοχή ενδιαφέροντος ορίζεται η 

περιοχή, στην οποία εντοπίζεται ταλάντωση, με την κύρια συχνότητα αυτής να ανήκει εντός του εύρους 
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που επιθυμεί ο χρήστης ή καθορίζεται από τη φύση του βίντεο που λαμβάνεται υπόψη. Η δημιουργία 

του χάρτη στηρίζεται σε δύο κύρια βήματα: 1) την εφαρμογή του SWT σε όλα τα καρέ του βίντεο και 2) 

την εύρεση της κύριας συχνότητας ταλάντωσης της χρονοσειράς ( ):n,m,S L

i
 για κάθε  Mm 1,  και 

 .1, Nn  

• Αποσύνθεση των καρέ του βίντεο σε 4 συνιστώσες συντελεστών ανά επίπεδο/κλίμακα με χρήση του 

SWT σε όσα επίπεδα κρίνεται απαραίτητο. Οι τέσσερις αυτές συνιστώσες ανά επίπεδο σχετίζονται με 1) 

μια προσεγγιστική αναπαράσταση (A) της αρχικής εικόνας, καθώς και λεπτομέρειές της με 2) οριζόντιο 

(H), 3) κατακόρυφο (V) και 4) διαγώνιο (D) προσανατολισμό. 

• Ομαδοποίηση των αντίστοιχων συνιστωσών από όλα τα καρέ ώστε να παραχθούν τέσσερις 

τρισδιάστατοι πίνακες για κάθε επίπεδο/κλίμακα αποσύνθεσης. Η εφαρμογή L επιπέδων SWT σε όλα τα 

καρέ του βίντεο θα οδηγήσει σε 4 τρισδιάστατους πίνακες (έναν για κάθε συνιστώσα A, H, V και D) 

ανά επίπεδο, διαστάσεων (M, N, K), όπου M είναι το ύψος, N είναι το πλάτος και K είναι το σύνολο 

των καρέ του αρχικού βίντεο. Οι πίνακες αυτοί θα συμβολίζονται ως  .DV,H,A,i,S L

i   

• Μεγέθυνση της επιθυμητής μπάντας συχνοτήτων μέσω χρονικού φιλτραρίσματος των παραχθέντων 

τρισδιάστατων πινάκων  .DV,H,A,i,S L

i   Κάθε χρονοσειρά ( ),n,m,S L

i :  όπου 

 Mm 1, και  ,Nn 1, του τρισδιάστατου πίνακα, για την οποία η τιμή του χάρτη ( )nm,P είναι 

ίση με 1, ανάγεται στο πεδίο συχνοτήτων μέσω του μετασχηματισμού FFT. Ακολούθως, το πλάτος των 

συχνοτήτων που ανήκουν στο επιθυμητό εύρος ενισχύεται σύμφωνα με ένα παράγοντα μεγέθυνσης (α) 

και εφαρμόζεται ο αντίστροφος μετασχηματισμός FFT, ούτως ώστε να λάβουμε την αλλαγμένη πλέον 

χρονοσειρά ( ):n,m,S L

i
η οποία συμβολίζεται ( ).:

~
n,m,S L

i  

• Ανασύνθεση των καρέ του βίντεο από τις τροποποιημένες συνιστώσες του SWT, μέσω του 

αντίστροφου μετασχηματισμού SWT (ISWT). Στην ουσία, από τα αντίστοιχα καρέ των 

τροποποιημένων τρισδιάστατων πινάκων ,S L

i

~
 λαμβάνουμε τις συνιστώσες για κάθε επίπεδο και τις 

χρησιμοποιούμε για να ανασυνθέσουμε το αντίστοιχο καρέ του βίντεο, στο οποίο έχει πλέον μεγεθυνθεί 

η επιλεγμένη ταλάντωση, μέσω της εφαρμογής του ISWT. 

Εικόνα 1. Αποσύνθεση μίας εικόνας στις τέσσερις συνιστώσες με τη χρήση του SWT 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται κάποια πρόδρομα αποτελέσματα από πειράματα που σχεδιάστηκαν για 

την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου. Τα αποτελέσματα εστιάζονται τόσο στην ποιοτική αξιολόγηση των 
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παραγόμενων συνιστωσών από την αποσύνθεση της εικόνας μέσω του SWT, καθώς και στον χρόνο που 

απαιτείται για την διεξαγωγή του αλγορίθμου. Στην Εικόνα 1, παρουσιάζεται η αποσύνθεση της εικόνας με 

χρήση SWT ενός επιπέδου. 

Για την αξιολόγηση του χρόνου λειτουργίας του αλγορίθμου γίνονται δοκιμές σε δύο βίντεο που αναφέρονται 

στο άρθρο [1] και συγκεκριμένα η κιθάρα (guitar) και το μωρό (baby). Για κάθε βίντεο υπολογίζεται ο μέσος 

χρόνος και η τυπική απόκλιση εκτέλεσης του αλγορίθμου, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Χρόνοι διεξαγωγής της προτεινόμενης μεθόδου 

Βίντεο Ανάλυση Χρόνοι 

Κιθάρα 432 x 192 16.0 ± 443 ms 

Μωρό 452 x 256 17.3 ± 279 ms 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, η προτεινόμενη μεθοδολογία παράγει ένα βίντεο μεγεθυμένης κίνησης, το οποίο 

είναι απαλλαγμένο από επιπρόσθετο θόρυβο στην ευρύτερη περιοχή της εικόνας. Ωστόσο, στα σημεία της 

κίνησης – κεφάλι και στήθος - παρατηρούνται τοπικές τεχνητές παραμορφώσεις (artifacts). Ο βασικός άξονας 

βελτίωσης της μεθόδου, από αυτές τις παραμορφώσεις, είναι η διερεύνηση ορισμένων χωρικών-χρονικών 

φίλτρων για την εξάλειψη του εν λόγω προβλήματος. 

Εικόνα 2. Σύγκριση εικόνων αρχικού (αριστερά) και μεγεθυμένου βίντεο (δεξιά). 
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Abstract 

The purpose of this paper is to present the current state of the research in performance measurement in relation to managing 

the supply chain of Fresh Fruits and Vegetables (FFV) sector and to discuss the need and importance for a new supply chain 

evaluation model. The major problem is the difficulty in finding a suitable set of KPIs for measuring the supply chain 

performance of this specific sector. This research proposes the Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model as an 

appropriate approach to deal with the performance measurement of Fresh Fruits and Vegetables (FFV) sector. There is a 

considerable amount of literature which is concentrated on the description of value or supply chain of the examined sector for 

each country separately but there is a lack of total evaluation models of these chains. Thus, there exists a necessity of 

estimating and evaluating the overall performance of such a supply chain. This review fills partially this gap in the extant 

Supply Chain Performance Measurement (SCPM) literature. Future work will concentrate on examining specific information 

from companies that operate in this same sector. Towards the development of a weight function model and in order to 

estimate the weights of SCOR’s Level 1 KPIs that have been selected as the proposed evaluation criteria in our case, Weights 

Assessment through Prioritizations (WAP) method was applied. Results indicated that the suggested approach will help 

decision makers and various stakeholders involved in the supply chain management of Fresh Fruits and Vegetables (FFV) 

sector to understand the importance of an integrated supply chain for better evaluation and management. 

Keywords: Fresh Fruits and Vegetables (FFV), Supply Chain Operations Reference Model (SCOR Model), Supply Chain 

Performance Measurement (SCPM), Weights Assessment through Prioritizations (WAP), Key Performance Indicators (KPIs). 

INTRODUCTION 

Current researches indicate that the agri-food supply chain has a continuous development against many 

unexpected challenges and requirements (Saitone and Sexton, 2017). From the aspect of consumption structure, 

fruits and vegetables sector has grown significantly over the years (Reynolds et al., 2014). Especially Fresh Fruits 

and Vegetables (FFV) as a subcategory of agri-food sector hasn’t been studied yet for constructing a unique 

supply chain model and evaluating its performance to make specific decisions in relation to other competitors. 

Uncertainties in supply, demand and longer lead times in the supply chain of fresh fruits (Soto-Silva et al., 2016) 

reflect the need for the implementation of a better tool to manage this specific sector.  

LITERATURE REVIEW 

The most widely recognized approach in the field of Supply Chain Management (SCM) is the Supply Chain 

Operations Reference (SCOR) model (Akkawuttiwanich and Yenradee, 2018). It is a process reference 

framework which combines business process improvement, performance benchmarking, best practices analysis 

and organizational design in a single framework to evaluate and compare supply chain activities for improving 

performance (Alomar and Pasek, 2014) and company’s overall business process. It was developed in 1996 by the 

Supply Chain Council as a useful tool for improving supply chain and since then several companies have adopted 

the SCOR model and its methodology (Persson, 2011). Also, it is globally accepted as an industry standard and is 

characterized as a cross-functional framework (Long, 2014) that has the advantage of mapping a supply chain in 

terms of business process (Palma-Mendoza, 2014). According this model, Supply Chain Management (SCM) 

consists of the following six integrated processes: Plan, Make, Source, Deliver, Return and Enable. Since today, 

the most recent version was published in 2017. Figure 1 shows these primary management processes that have 
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the advantage to make the communication and information between partners more easy than any other proposed 

approach: 

 

 

Figure 1. Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model 

The SCOR model is also characterized as a diagnostic tool that assists stakeholders to identify the most important 

features that affect customer satisfaction (Ntabe et al., 2015) and can be used for the supply chain performance 

evaluation by any company (Dissanayake and Cross, 2018).  

METHODOLOGY 

This study presents an analysis based on a ranking of SCOR’s Model Level 1 KPIs (except Overall value at risk) 

analysis, based on a business executive of the Fresh Fruits and Vegetables (FFV) sector with great skills and 

knowledge, before the application of WAP method to estimate the weights of the proposed criteria: 

Table 1. Ranking of the criteria 

SCOR Metrics  Ranking 

Perfect Order Fulfillment (%) 1 

Order Fulfillment Cycle Time (days) 2 

Total Cost To Serve 3 

Cash to Cash Cycle Time (days) 4 

Return on Supply Chain Fixed Assets (%) 7 

Upside Supply Chain Flexibility (days) 5 

Upside Supply Chain Adaptability (%) 6 

Downside Supply Chain Adaptability (%) 8 

Return on Working Capital (%) 9 
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WEIGHTS ASSESSMENT THROUGH PRIORITIZATIONS (WAP) METHOD 

The WAP method (Tsotsolas, et al., 2016) is based on Simos Method approach incorporating specific processes 

that are focused on robust concern of the inferred results. For the application of the method the WAP software 

tool was used (Spyridakos, et al., 2018). 

CONCLUSIONS 

Based on the results, it can be concluded that the supply chain of Fresh Fruits and Vegetables (FFV) can be 

adapted by the application of Supply Chain Operations Reference (SCOR) model through its processes. 

The next stage of this research will be the examination of a company in the sector of Fresh Fruits and Vegetables 

(FFV) as a case study to compare its performance with other competitors in order to propose specific directions 

and solutions, based on the SCOR model.  
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Abstract 

The analysis of the environmental implications impact essential the transport industry operation and economic environment. 

Therefore, the quantification of the business risk is an essential counterpart of the decision process, especially, for the 

investments in infrastructures where financial long-term payback period and the demand uncertainties may rise barriers for 

new entries in the market and higher provisions in the business plans.  This paper presents a methodology framework for the 

estimation of the criticality of the Climate Change implications in the operation and business development of the critical 

infrastructure serving transport networks. Key objective are: a) to determine the key effects of CC to transport infrastructure 

in three main categories: materials, operational cost and business cost; and b) to develop a risk assessment methodology that 

rating the expected risks over time. Based on literature review, the content of transport infrastructure sustainable development 

content is defined and by adopting a factional analysis the key risk variables are given. In addition, an assessment framework 

is constructed, promoting key drivers for action towards market adaptation and economic risks mitigation. In the application 

the key international transportation network in Greece is analysed, providing useful results for planners, managers and 

decision makers in this field. 

Keywords: Sustainable Development, Environmental Cost, Climate Change Implications, Quantitative Risk Assessment  

INTRODUCTION 

Sustainable Development, a key concept towards long term business resilience for the 21st century, cannot be 

overlooked by scientist, decision makers, researchers. In general, the key drivers of sustainable development 

dealing with mitigation and adaptation of environment disturbance on one hand; and social goals (coherence, 

equality, etc) on the other. Nowadays, the assessment of the existing or future investments, especially, those in 

infrastructures where the payback period extend to many years, is in the top of the agenda for decision makers 

and "stakeholders": national and local governments, authorities, public and private sectors, such as and non-

governmental organizations and citizens and human.  

Despite recent research, there are still many trends and issues in several different business sectors or industry 

activities that their outputs in terms of planning, management and economic development are not affected by the 

sustainability principles, resulting uncertainties and risks. In energy sector for example, while the demand for 

energy from natural resources has increased rapidly, the energy prices is leading by crude oil even that 

biodiversity has declined overall, and larger ecosystems (e.g. oceans) are receiving more and more pressure 

towards recovering.  

Energy consumption in transport sector continues to rise, poverty persists, and therefore more efforts are needed 

globally to achieve the Millennium Development Goals (UN, 2006). Moreover, the recent economic and financial 

crisis has shown that sustainability is a crucial factor for financial stability and economic development. 

Sustainable development is analyzed according to the literature in three dimensions: the environment, society and 

the economy. Each dimension is interacted and linked to the other two (UN, 2007). 

As regards strategic planning and decision making for the implementation of a new transport infrastructure 

project, an extensive analysis of the relationship between its financial costs and benefits is conducted to support 

project viability, however, for investments where the payback period extend to many decades, the project 

viability related to contractions and operational sustainability of the project, (Dimitriou and Sartzetaki; 2016).  

Recently, society has recognized that in addition to these economic analyses there should be a detailed 
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assessment of the effect of a proposed development on the environment and thus its environmental costs separate 

from its monetary, benefits and costs.  

This paper deals with the assessment of the importance of Climate Change (CC) implications to critical transport 

infrastructures development. Conventional wisdom is to present a methodology to assess this risk in 

transportation infrastructure development, highlighting the areas towards environmental impact mitigation and 

adaptation. Conventional wisdom is to present an essential tool for planners, managers and decision makers 

toward estimation of the risk impact of climate change implications in the development of the critical transport 

infrastructure. 

The structure of the analysis developed in three sections: (a) the determination of the additional cost related risks 

in critical transport infrastructure operation; (b) the quantification of the significance of those risks, by 

introducing the term of criticality towards added cost, operation disturbance and technological limitations; and (c) 

an application to transport infrastructure in Mediterranean region, where the transport demand linked to tourism 

industry.  

SECTION I - RISK ASSESSMENT METHODLOGY FOR DETERMINATION AND 

RATING OF THE OPERATIONAL AND BUSINESS RISKS IN CRITICAL 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE, CAUSED BY THE CLIMATE CHANGE 

IMPLICATIONS. 

The purpose of the transport demand side analysis is to identify key variables from the literature and provide a 

quantitative assessment of climate change impacts on transport demand. A substantial literature exists on 

transport demand models considering variables in three pillars: transport business, conditions of the economy 

under consideration and social values.  

Determination of sustainable development variables in critical transport infrastructure 

operation 

Sustainable transport infrastructure variables are defined as a development process that incorporates the basic 

principles of sustainable development. These processes should comply with the objectives of environmental, 

social impact and economic growth. Transport is a major contributor to economic growth that requires 

operational productive and efficient infrastructures and services. At the same time, CC is likely to have essential 

implication for transport industry infrastructure. The need and the budget for the inclusion of adaptation measures 

in the transport industry are highlighted by UNECE (2007). Taking all these factors into account, a 

mitigation/adaptation chart will be constructed to demonstrate that the supply/demand elements are two sides of 

the same coin. This is because mitigation and adaptation will impact the supply/demand relationship differently 

in the short and long-run. The variables will be divided between classical (those which are used in existing 

tourism demand models in European destinations) and the new climate related variables which need to be 

included in the models.  

The related demand variables such as the transport cost, income per capita and social security and education and 

health and the related supply variables as transport asset portfolio, working force capital and other capitals affect 

the decision-making process in order to develop the transport sector and lead to the equilibrium point between 

transport sustainability and economic development. The branch of economics, economic geography, indicates 

that the values assigned to classical variables for the models that forecast tourism demand are unique to each 

country as illustrated in figure. These variables are self-explanatory and interrelated. For example, although 

natural and climatic capital may exist in many countries, it is a combination of the existing tourism infrastructure 

and historical levels of tourism that together with the natural and climatic capital explain why volumes of tourism 

are higher in certain countries equilibrium (Dimitriou and Sartzetaki, 2017). 

Section II-Assessment of transport parameters sensibility against environmental risks  

The analysis of the environmental implications impacts the key parameters of transport industry, analysed 

analytically in previous section. The transport industry parameters can be affected directly, indirectly or through 

induced effects.  Climate variations in frost, snow, fog, wind, rain, sea water level and heat are key climate 

factors impact each transport system business as usual scenario. Therefore, the assessment of the sensibility of 
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each transport option to these climate factors is essential to evaluate the importance for mitigation actions and 

adaptation changes on one hand; and define strategy towards sustainable development of transport infrastructure. 

The evaluation framework incorporates quantification of environmental costs in terms of measures to mitigate 

environmental impacts, and management actions against environmental risks. The aim of the paper is to obtain a 

quantitate assessment of the environmental impact of a transport infrastructure project. For each area 

(atmosphere, biodiversity, waste, etc.) the environmental cost of the project is assessed in relation to the 

quantified targets and transport infrastructure operation indicators identified at the previous step. Taking the 

targets and sustainable variables as a reference, the ‘environmental deficit’ of the transport infrastructure project 

can be evaluated. This will contribute to: ·  

• Determining the environmental priorities of the catchment area of the project 

• Identifying environmental strengths and potentialities for sectorial development 

• Assessing and monitoring the environmental impact of the transport infrastructure investments.  

The analysis results provide results, based on algorithmic matrix algebra including dual matrixes with on 

direction the actions which cause environmental impact and on the other existing environmental conditions that 

might be affected. This provides a format for comprehensive review to remind the sustainable variables of the 

variety of interactions that might be involved. It supports decision makers to identify transport infrastructure 

development scenarios which might have the lowest environmental cost. Assignment of numerical weights to the 

magnitude and importance of impacts will be based on factual data. Thus, the use of a rating scheme will address 

the quantification of the probable impacts. 

Section III-Case study application – Greece  

A comprehensive review of the situation of the Greek environment in last decade is presented analytically as well 

as the most important and urgent environmental issues Greece faces recently. Greece's major efforts in the last 

decades to achieve economic convergence with the other European Union countries and material prosperity for 

its citizens, resulted in the neglect of the environmental impact by tourism and construction.  Greece's 

environment faces some major environmental challenges, such as air emissions from transport. In addition 

environment protection policies and the competitive environment in transport are expected to be a significant 

threat for the further development of transport associated industries in Greece, such as transport. By mitigating or 

adapting to the environmental weaknesses and threats, the decision to promote transport industry growth is 

strengthened the Greek economy recovery. Among the subsidiary environmental impacts which the transport 

infrastructure might cause, will be discussed in detail in connection with the environmental impact matrix. 

Table 1. Criticality ratio overview for the transport infrastructure in Greece towards key CC impacts, (min=1; max 10). 

 Criticality ratio on impacts of transport infrastructure 

Climate factors  Airport Sea Port  Railway 

Heat 8 6 8 

Water rise 5 8 6 

Wind 7 8 2 

Snow 5 2 5 

Sum 25 24 21 

According to above table, the CC implications expected to present an essential additional cost to keep the same 

level of services to Greek transport infrastructure. The severity of these implications expected to affect airports 

and sea port, mainly, because of the effects of heat stress, strong wind and water rise to existing infrastructure, 

taking in to account the location and the landscape of those infrastructures. 
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CONCLUSIONS 

The proposed methodology and results analysis highlight the short, medium and long term risks for transportation 

infrastructure projects. The findings, from the application in Greece, present that the implications for transport 

require not only for demand accommodation activities but also national strategies to sustain these activities in 

long run. The results of this research provide important messages for transport infrastructure planers, managers 

and decision makers promoting key areas to innovate towards effective sustainable development that will be of 

equal importance for many other regions in the same latitude and physical characteristics. 
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Abstract 

Passenger’s satisfaction is very complicated topic for transport infrastructure services that accommodate demand, mainly, 

because the international passenger’s quality attitudes, expectations and experiences. This paper focus on the development of 

the methodological framework to assessing passengers’ satisfaction at airports, adopting two evaluation layers: the level of 

service (efficiency to manage traffic demand); and the level of quality (performance to accommodate traveler’s needs). The 

numerical application deals with the survey results at Democritus Airport in Alexandroupolis, in which the analysis explores 

the passenger’s satisfaction level for regional airports in Greece. 

Keywords: Facilities Management, Satisfaction Indexing, Determine Quality of Services, Operational Research   

INTRODUCTION 

The development of air traffic has resulted in the development of the industry, creating significant competition 

between companies acting in aviation industry. The growing competition leads to the need to explore new 

methods to better serve the customers of these companies. Especially, for transportation infrastructures such 

airports, equally important target in terms of pricing and optimum resources allocation to define the equilibrium 

function between offered service quality and the cost. The equilibrium of the two is the golden turn of the 

successful development for the airport business.  

The growth in terms of traffic and revenues of the aviation industry has made it possible for consumers to choose 

according to the services they offer and the corresponding costs. Increased competition has prompted companies 

to discover new methods to better serve their customers. To achieve this goal, airport companies turned to the 

passenger’s perspective. In order to identify the passengers’ needs regarding the quality of airport services, they 

turned to carry out relevant investigations. Achieving passenger satisfaction has the following to increase the 

attractiveness of airports and improved passenger behavior to and from the airport. 

The paper key objectives dealing with three key outputs: (a) identify the needs of the users of an airport; (b) 

quantify their satisfactions from the facilities and promoted services at airports; and (c) highlight 

recommendation and actions to meet their needs more appropriately.  

Section I: Quality assessment methodology 

In order to define the Level of Satisfaction it is important first to define the criteria that influence the perceived 

quality. For this reason, Parasuraman in 1988 developed the ‘SERVQUAL’ model, and later in 2007 it was 

updated according to Customers’ perspective. Based on this approach, Airport Council International and other 

industry associations rating airports, however, the analysis and the results are experience strong critics, mainly, 

because it’s a self-assessment process on one hand; and there is limited conclusions regarding the real needs and 

the airport management performance. 

Therefore, the development of an assessment modeling where the transportation/traffic conditions and the 

relevant services quality are reviewed per function, promotes a new approach in this subject. This approach is 

beneficial for airports where the passenger’s profile is not unique in terms of nationality, region or social 

environment. Also, evaluating performance by sector in a continues chain of services promotes benefits to 

illustrate results regarding real needs on one hand; and support recommendation towards innovation on the other. 
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Section II: Modelling framework 

The criteria that affect the final level of satisfaction are formulated in qualitative and quantitative criteria. In order 

to convert the Qualitative Criteria to a Quantitative Method, the method of 'Best Worst Method (BWM)' was 

used. Using this method requires creating a list of criteria that determine the result and then being categorized 

them to 'best' and 'worst' in order to apply the appropriate weight. Following the 'Level of Service (LoS)' method, 

the required calculations are applied in such a way as to form the final score. In the evaluation a five-rating Likert 

scale is adopted, where "1" characterizes the service as "poor", "2" as "below average", "3" as "average", “4” as 

good and "5" as "Excellent". 

Section II: Numerical Application 

The application of the proposed methodological framework based on survey, contacted at Democritus Airport in 

the region of Alexandropoulos. The main purpose of the Quality satisfaction surveys is to provide the necessary 

information about customer needs. By using a series of questions to a sample of 300 passengers, the satisfaction 

indexing for many different facilities and services are estimated. Also key recommendations to improve existing 

infrastructure are illustrated. 

CONCLUNTING REMARKS 

The results of the survey showed that the majority of passengers were men. The age group prevailing in the 

airport area, all over the place, was aged 19-65. The occupation of passengers on average reported by passengers 

either departing or arriving at the airport said they were private employees. Also, the main purpose of travel to 

this research was recreation. Finally, the majority of respondents said they had traveled in the past from or to 

Alexandroupolis Airport. 
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Abstract 

The paper presents the results of the exploitation of the crowd-sourcing initiative developed in the framework of the 

MOTIVATE MED 2014-2020 project for enhancing the participatory approach of sustainable mobility planning. The ultimate 

goal of the MOTIVATE platform (and apps) is to engage travelers in a constant needs’ and opinions’ exchange with the city 

planners for improving city mobility performance. The platform, under the necessary modifications, can be tailored to every 

case and can serve a wide spectrum of needs (other than transport related) – indeed the paper presents the use of MOTIVATE 

platform in the city of Thessaloniki that was not partner of the project and where the results seem highly encouraging.   

Keywords: Mobility, Crowd-Sourcing, Sustainability, Decision Making, Engagement, ICT  

INTRODUCTION; THE PARTICIPATORY APPROACH OF SUSTAINABLE 

MOBILITY PLANNING 

The modern approach on mobility planning calls for active engagement of travelers [SUMP Guidelines, Dobos & 

Jenei (2013), Lindenau & Böhler-Baedeker (2014), Misra et al. (2014)]. Unlike the traditional data collection 

methods, where residents or visitors are “passive” data sources, the innovative approach of MOTIVATE project 

lied on their active involvement in transport data collection/management, problems identification and proposed 

measures evaluation. Through the data collected from MOTIVATE platform (and apps) decision makers started 

looking mobility also from a different perspective, this of real users, gaining through this process a strong 

understanding of the main mobility problems that residents and visitors face and identifying the most accepted 

and sustainable interventions.Having identifying the opportunities from the testing phase of MOTIVATE 

platform at the project partner-cities, the developer of the platform, HIT/CERTH1 being in parallel the technical 

consultant of Thessaloniki’s Sustainable Mobility Plan (SUMP) further tested the effectiveness and the 

usefulness of the MOTIVATE platform in the city of Thessaloniki, a case that is presented in the current paper. 

The remainder of the paper is structured on two chapters. The second chapter presents the MOTIVATE platform 

and its functionalities, the test bed case of Thessaloniki (Gr) as well as the results of the data collection analysis 

for the short testing period that the platform is being promoted. The third chapter highlights main opportunities 

arising from the exploitation of similar crowd-learning channels and key transferability messages.  

THE MOTIVATE PLATFORM AS A CROWD-LEARNING CHANNEL FOR 

MOBILITY 

The platform  

The MOTIVATE platform is a cloud based tool that collects data and provides first level overview of daily trips 

and travelers’ opinions. The platform through the providing services aims to: 

• support the participatory approach of decision making process 

• provide insight into real travelers’ needs 

 
1 Hellenic Institute of Transport/Centre for Research and Technology Hellas www.imet.gr 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146514003093#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146514003093#!
http://www.imet.gr/
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• increase travelers’ interest in the mobility planning process 

• transform travelers’ into active agents of Sustainable Mobility adoption 

• raise awareness in terms of sustainable mobility 

The platform consists of four services: 

A. Trip Diaries/Frequent trips: the service aims to collect information regarding the mobility patterns and 

behaviour of all the end users (citizens and visitors). The daily trips are declared by any user either on real time 

(GPS enabled) or after the trip (frequent trips). This service enables the development of a valuable and highly 

cost effective data library concerning the daily mobility patterns of the city.   

B. Evaluation of existing transport measures: the service aims to collect information from the end users regarding 

specific mobility measures and transport services already operate in the city. The users are asked to rate the 

performance  of  the existing  mobility  measures and transport services  giving  a  clear  view  of  their  

satisfaction  from  their  current operation.  

C. Preference on future transport interventions: the service aims to collect information from the end users, 

regarding their  perceptions  in  specific mobility interventions  by  rating  their  importance. 

D. Game: a game is provided to the end users aiming to make them more familiar to sustainability and attract 

them to the platform.  

 

Figure 1. Mobility measures assessment by MOTIVATE platform, the case of Thessaloniki 

The case of Thessaloniki; the moment of transformation of the mobility 

Thessaloniki, is the administrative center of Central Macedonia and the second largest city of Greece. Facing a 

number of mobility problems (congestion, lack of an organized and integrated public transport system, lack of 

open and green public spaces, etc.) and being one of the most polluted cities in the European Union in terms of 

air quality, Thessaloniki is now developing its SUMP. Taking advantage of the MOTIVATE platform services, 

the appropriate modifications took place in order the services to be justified in the city’s specific needs. The 

platform was launched to Thessaloniki’s public in September 2018, through the European Mobility week and the 

European Researcher’s night. First analysis results are presented below including one month’s public 

participation right after the platform’s demonstration.  

Figure 2. Origin and destination clusters of trips in Thessaloniki, source: MOTIVATE 

 

The first category of outputs concerns the evaluation of the existing transport measures or services or the 

assessment of the planned ones. In the following figure, the evaluation results of the e-parking system of 

Thessaloniki are presented.  The responses of more than 100 users, showed a very positive attitude of the citizens 



6ο Φοιτητικό Συνέδριο ΕΕΕΕ / 28.2-3.3, 2019 / Ξάνθη 

[50] 

to the offered service.A second category of outputs, concerns the origin and destination pairs of daily trips.  The 

dispersion of the trips in the greater area of Thessaloniki as it was declared by the MOTIVATE users is presented 

in the figure below.  The allocation of the trips to the main trip purposes resulted to the figure 3, where work 

seems to be the main reason for the daily trips of Thessaloniki citizens. 

Figure 3. Trip purpose distribution of the trips collected by the MOTIVATE platform&app for Thessaloniki 

 

Due to the execution of the household survey for the SUMP implementation in Thessaloniki, there is currently a 

big amount of data related to the trips’ origin and destination pairs.  For this reason, the case of Thessaloniki has 

been selected, in order to evaluate the MOTIVATE data reliability.  Comparing the results between the household 

survey data and the data collected from the MOTIVATE crowd learning platform, minimum differences have 

been identified as shown in the following figure. 

Figure 4. Modal split of the trips collected by the MOTIVATE platform&app for Thessaloniki and SUMP 

 

CONCLUSIONS 

The transferring exercise of MOTIVATE platform in the city of Thessaloniki verified the opportunities and 

potentials arising through crowd-sourcing initiatives exploitation; an ICT based tool enabling citizens’ 

participation in mobility planning accompanied with a well-structured promotional strategy (campaigns, gaming, 

rewarding system) for attracting users can bring new era in city planning. Through the short testing period in 

Thessaloniki, a good level of interaction among the travelers (citizens and visitors), decision makers and mobility 

stakeholders has started. Additionally, the evaluation of the outcomes has showed that ICT based data collection 

tools could replace the expensive and time-consuming surveys giving the same reliable results. It is however, 
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without saying that for keeping alive the interest and therefore traveller’s participation, regular updates of the 

platform and additional personalized tips and rewards should be provided.  
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Abstract 

Every doctor, in order to complete a better health image for his patients need to collect as much data of them as he can. This 

leads to much bigger data amount. In this paper we present the design and the implementation of an web-based Medical 

Record system for a private healthcare center in the form of a web application. The application was developed using HTML 

5.1 and PHP. An SQL Server Database was created in conjunction with the PhpMyAdmin tool that serves to simplify the 

database creation and management. The users of the system are divided into three categories, the doctors, the secretaries and 

the patients, each one having different rights on the data. The developed system aims to improve the provided services of a 

healthcare center, allowing the staff to become more effective in their job as well as the patients to be more thoroughly 

informed. 

Keywords: Healthcare Web Application, Medical Information System, Electronic Medical Record 

INTRODUCTION 

An information system is an integrated set of components for collecting, storing, and processing data and for 

providing information, knowledge, and digital products. A Medical Information System (MIS) is a set of 

hardware, software and human resources. Its main component is a Database which has all the necessary data for 

the proper and efficient operation and administration of a hospital, a clinical unit, a health care center, a nursing 

home, etc (Apostolakis, I. & Varlamis, I., 2016). System users have access to the database to search for or modify 

its data. The main difference from the other Information Systems is that a MIS handles sensitive human data, 

which requires the system to provide reliability, security and flexibility. 

Electronic Medical Record (EMR) 

The Electronic Medical Record (EMR) is a constantly evolving concept. Specifically, it is the systematic 

collection of data in electronic form that is related to the health of a patient or a population in general (Gunter, 

T.D. & Terry, N.P., 2005). An EMR may include a wide range of different data such as demographics, medical 

history, inheritance history, vaccination history, medications, allergies, laboratory and imaging data and hospital 

data. The data and the information stored in an EMR, besides informing the different organizations, is also 

intended to assist doctors in decision-making. Specifically, in order for a physician to decide on the patient, he 

must first process his history, study the findings from laboratory and imaging examinations and examine his 

previous hospitalizations. Throughout this process, we have to take in consideration that in hospitals the medical 

information is particularly complex because they provide health services to hundreds of patients every day, with 

the amount of data and information generated being enormous. 

LITERATURE REVIEW 

Shihab H., Shahina S., Othman K. et al. (2011) developed an interactive web-based database with unified 

Electronic Medical Record (EMR) as well as using Service Management System (SMS) facilities, where all 

hospitals, healthcare and emergency centers can view the patient record simultaneously, exchanging, managing 

and collaborate on sharing resources between medical units. A prototype system was built for the Malaysian 

healthcare system and sample of the implementation results showed that the system can be easily customized to 

be suitable for other countries. Nguyen T., Vu H., Webster J. and Nimunkar A. (2011) studied the infrastructure 

and the medical data management systems in Vietnam and designed an electronic medical record keeping system 

to acquire, store and share health information in a fully automated computer network-based system. The modules 

mailto:goumas@teiemt.gr
mailto:jtolikas@gmail.com
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in the system have automated data acquisition from Ultrasound, Digital Radiography, CT scanner, MRI and 

Laboratory stations, and manage pharmacy and financial information and other related activities in the hospital. 

Auefuea S., Sillabutra J., Satitvipawee P., Nartthanarung A. and Soontornpipit P. (2016) designed and developed 

the Electronic Home Health Care Record System (EHHCRS) via the web application for supporting Home 

Health Care (HHC) services. The system is designed to operate in both online and offline conditions. 

Experimental results showed that it improves the performance of the HHC team while reducing human errors. 

Table 1. Application user rights     Diagram 1. Entity Relationship Model (ER model) 

   

HEALTHCARE CENTER WEB APPLICATION  

Initially the code was created in HTML file format using Notepad++. Then, the Apache server was used in order 

to serve those files and allow coding in PHP. To create the SQL database, the PhpMyAdmin tool was selected 

through which the database tables were implemented according to the initial design. 

Functional Requirements - Diagram 

In this section are defined the roles to which users are grouped. Additionally the privileges of each role to the 

various functions of the system are assigned. Also we can see the connections between entities. Both are shown 

below. 

Application Screenshots 

In this section are presented some client information as well as some staff services. 

Figure 1. Private clinic information       Figure 2. Current patients table 
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CONCLUSIONS 

Every healthcare center needs the presence of an online application which can facilitate the operation and 

improve its provided services. The application must be simple and comprehensive so that users can easily 

navigate to the information. The elegant design and the proper functionality of the implemented system provide 

great potential for development. In this paper we attempted to upgrade the services offered by a healthcare center, 

by developing an online platform that allows both the staff to become more effective in their work and the 

patients themselves to be more thoroughly informed. On the employee's side, managing patients and doctors 

becomes easier and more direct, as all the necessary information is collected. On the other hand, the potential 

client of the center can be informed for several issues such as the associated insurance companies, the necessary 

nursing documents, the way he can close an appointment for examination etc. By using it, the staff is discharged 

from the need to inform patients and their relatives, allowing them to concentrate on their other tasks with greater 

dedication.  
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Abstract 

Strategic Information Systems Planning (SISP) is one of the most significant research fields for academics during the last 

decades. Researchers tried to find out a process which supports business goals and business strategy, through the development 

of IS. They have developed methods and techniques in order to implement SISP process and they can be defined as steps for 

SISP process. This paper employs a systematic literature review with a search of 526 papers in 4 databases in order to identify 

the phases and tasks of SISP process. After an in-depth study of these papers, 88 articles were used to analyze the phases and 

tasks of SISP process. These phases are: Strategy Awareness, Situation Analysis, Strategy Conception, Strategy Formulation 

and Strategy Implementation. 

Keywords: Strategic Information Systems Planning; SISP; Information System Planning, Information System Development 

INTRODUCTION 

Strategic Information Systems Planning (SISP) is one of the most significant research fields for academics during 

the last decades. The reason for this concern lies on the challenges that face organizations. The most important 

challenges which firms face which led to the failure of the alignment process are the lack of conscious planning, 

the lack of strategic decision making and sharing information (Amrollahi et al., 2014; Luftman & Ben-Zvi, 2011). 

Researchers tried to find out a process which supports business goals and business strategy, through the 

development of IS. IS help businesses to compete in a global market, to meet consumer needs and to reduce the 

product life cycles. Researchers claim that the use of technology could be a source of sustainable competitive 

advantage only if the IS strategy will be aligned with business strategy (Kamariotou & Kitsios, 2017; Ullah & 

Lai, 2013).  

SISP has been defined as the ability to formulate the strategy of a business with the support of tools, techniques 

and methodologies this process can help firms to identify potential opportunities to develop IS with greater 

competitiveness (Peppard et al., 2004). In particular, academics try to answer the following question:  Which 

phases have been introduced as part of the SISP process? (Amrollahi et al., 2014). Thus, the purpose of this paper 

is to conduct a literature review in order to identify the phases and tasks of SISP process. 

The structure of this paper is as following: after a brief introduction to previous researches, next section describes 

the literature review methodology. Section 3 illustrates the results of the systematic literature review. Finally, 

Section 4 concludes the paper. 

LITERATURE REVIEW METHODOLOGY 

A structured literature review was implemented based on Webster’s and Watson’s (2002) methodology. The 

steps are suggested by this methodology of literature review are the search, in which it refers the definition of 

keywords and databases, and the selection of individual topics, the "backward search" and finally the "forward 

search". Databases are Scopus, Science Direct, Web of Science and ABI/INFORM. The search was done using 

the following term and it was limited the search to titles, keywords, and abstracts depending on the services 

offered by the relevant search engines: “strategic information systems planning”. Articles are only in English and 

are published in scientific journals or conferences, not in books. Also, articles should be included to disciplines 

related to Business Management. The initial search for the above term resulted in 526 papers. 278 papers were 
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excluded because they did not meet the criteria. The titles and abstracts were read to exclude irrelevant papers. 

Then, authors removed duplicates and scanned the full texts of the papers. Finally, the review was based on 88 

articles. Figure 1 presents the article selection process. 

Figure 1. Article selection process 

 

THEORETICAL BACKGROUND 

SISP can be defined as the ability to shape the strategy of a business and tools, techniques and methodologies 

were suggested to support organizations in determining potential opportunities to deploy IS with greater 

competitiveness (Peppard, et al., 2014). Many researchers have studied the formal methods of IS planning as a set 

of steps in order to provide guidelines for effective development of IS. Findings conclude that managers focus on 

strategy conception and implementation and they do not concentrate on the identification of strategic goals and 

environmental analysis. Thus, the implemented plans are not effective, successful and they do not meet 

business’s goals. When managers understand the environment, they can identify significant IT objectives and 

opportunities for improvement, evaluate them for improvement and identify high level IT strategies in their 

business’ strategy conception (Kamariotou & Kitsios, 2016; Mirchandani & Lederer, 2014; Newkirk & Lederer, 

2006). An in-depth analysis of the current literature highlighted the phases of SISP process. 

Figure 2. Phases of SISP process  
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The first phase is Strategic awareness. This phase includes the identification of key planning issues, planning 

objectives, organizing the planning team and the encouragement of top level managers. The second phase is 

Situation analysis. This phase involves the analysis of current business systems, current organizational systems 

and current IS. Also, it includes the analysis of the current external and internal business environment and the 

current external Information Technology (IT) environment. Next, the third phase is Strategy conception. This 

phase includes the determination of main IS objectives, opportunities for improvement, alternative scenarios as 

well as the evaluation of opportunities for improvement. Also, it includes the definition of high level IS 

strategies. The next phase is Strategy formulation. In this phase, businesses select the most suitable scenario from 

the previous alternatives scenarios, according to new business processes and new IT architectures. Then this 

scenario is evaluated according to its strategic and technological impact. Also, in this phase, specific new projects 

and priorities for new projects are identified. These projects consist of specific activities which support the 

implementation of the selected scenario. The last phase is Strategy implementation planning. This phase involves 

approaching the actions of change management and the evaluation of strategic plan (Kamariotou & Kitsios, 2016; 

Mirchandani & Lederer, 2014; Newkirk & Lederer, 2006). These phases are presented in Figure 2. 

CONCLUSIONS 

The purpose of this paper was to conduct a literature review in order to identify the phases and tasks of SISP 

process. The paper’s methodology obviously means that findings are affected by the criteria to which its papers 

were met. Furthermore, the degree of attention to strategic planning is different in papers that use the terms IS 

planning and their inclusion in the final set of papers is based on authors’ judgment. Further research can also 

expand the existing approaches to SISP phases and IS development to which the current studies have paid less 

attention and answer questions regarding the approaches that may help organizations to better develop there is  

projects and plans. Also, future researchers could answer questions regarding the ways that organizations can 

better implement their IS strategies. Moreover, academics should consider strategic management literature and 

methods that are developed in previous studies as a potential opportunity for future research in order to expand 

the current knowledge about the strategy formulation. 
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Abstract 

New digital technologies have brought both opportunities and threats to the organisations, especially those whose success was 

built οn the pre-digital economy. As a result, firms need to quickly adapt to the digital era in order to gain competitive 

advantages and offer added-value to their customers, based on a digital transformation strategy. Researchers highlight the 

importance of formulating a digital transformation strategy, although this field has not been fully investigated. The purpose of 

this research is to propose a model of digital transformation strategy including factors that affect decision-making. A 

systematic review of digital transformation literature was conducted, leading to a concept analysis and discussion of digital 

transformation strategy. Based on this review, five dimensions were identified: use of technology, change in customer 

experience, changes in value creation, structure changes and financial aspect of digital transformation. Findings are 

synthesized as a conceptual model, based on these dimensions, providing further evidence related to digital transformation 

strategy and its evaluation. This paper expands the literature of digital transformation strategy, stating the need for further 

research.  

Keywords: Digital Transformation Strategy, Innovation, Digital Technologies, Literature Review 

INTRODUCTION 

The implementation of new digital technologies by organisations has caused many changes, leading to digital 

transformation. This new form of organisational transformation has a great impact on many different aspects of 

the organisation. Internet of things, social media, cloud computing, social media, data analytics and other digital 

technologies have transformed the operational processes, value creation and customer experience (Nadeem, 

Abedin, Cerpa, & Chew, 2018; Reis, Amorim, Melão, & Matos, 2018). In today's digital era, organisations 

should consider their IT strategy not as a functional level strategy, but as a part of business level strategy 

resulting to digital transformation strategy (Bharadwaj, Sawy, Pavlou, & Venkatraman, 2013). According to prior 

literature reviews, there is still a conflict among the views, frameworks, conceptualizations and definitions of a 

digital transformation strategy (Chanias, Myers, & Hess, 2018; Hess, Benlian, Matt, & Wiesböck, 2016; Nadeem 

et al., 2018). Digital transformation strategy is still an ongoing area of research, which leads to an immature 

literature and  inadequate understanding. More research should be conducted in order to make it clear and 

enhance the literature. 

Despite the prior research, specific guidelines for organisations on how to formulate, implement, and evaluate 

digital transformation strategies are still vague and both academics and practitioners need to further investigate 

this field. The purpose of this paper is to propose a model of digital transformation strategy including factors that 

affect decision-making.  

The rest of this paper is structured as follows: section 2 includes the implementation of the literature review 

methodology, section 3 includes the presentation of the theoretical background and the suggestion of the 

conceptual model, and finally, section 4 concludes the paper.  

LITERATURE REVIEW METHODOLOGY 

This study was conducted following a three-step process, to analyze the literature of digital transformation 

strategy, systematically. This process was proposed by Webster and Watson (2002) and consists of three stages: 

1) search of relevant papers, selection of the appropriate keywords and databases, and clarification of  the 

inclusion criteria; 2) backward search and 3) forward search. The source of the data was Scopus and the search 
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was performed in the title, keywords, or abstract using keywords: "digital transformation" AND strateg*. The 

initial search fetched 244 papers. Moreover, a set of inclusion criteria was implemented. These criteria were: i) 

the publication should be written in English, ii) the paper should be published in a peer-viewed journal or 

conference proceedings, iii) the paper should have full-text available and iv) the subject area should be related to 

computer science and business management area. The initial result was 244 articles. However, after the 

implementation of the criteria, the result was reduced to 137 articles. Analyzing the titles and the abstracts of 

these papers, only 27 papers were considered for further analysis. Moreover, 5 papers were excluded due to not 

having their full-text available, leading to a total of 22 papers. Proceeding to the next stages of the methodology, 

5 articles were added by the backward search and 1 article was added by the forward search, leading to a total of 

28 papers. Finally, the total sum of the article was scanned and distilled, providing the basis for  the research 

framework. 

THEORETICAL BACKGROUND 

Digital transformation has an impact on different perspectives and serves different goals(Nadeem et al., 2018; 

Reis et al., 2018). Fostering a digital transformation strategy, the organisation highlights the transformation of 

products, services processes, business models and the implementation of new technologies (Matt, Hess, & 

Benlian, 2015). In addition, digital technologies include changes related to customers as end-users of the 

products/services. As a result, digital transformation strategies surpass the concepts of process optimization or 

process automation. It is important to understand that digital transformation strategy is a designed plan which is 

implemented to manage transformations, caused by the integration of digital technologies, in a sustainable way 

(Bharadwaj et al., 2013; Matt et al., 2015).  

 

Figure 1. Digital transformation strategy conceptual model 

To guarantee the successful implementation of a digital transformation strategy and take advantage of its effects 

on the organisation, it is necessary to align four dimensions: i) use of technologies, ii) structural changes, iii) 

changes in value creation and iv) financial aspects of digital transformation (Chanias & Hess, 2016; Chanias et 

al., 2018; Ghosh, Dohan, & Veldandi, 2018; Hess et al., 2016; Matt et al., 2015). Sebastian et al., (2017) 

combined the elements of successful digital transformation: i)  digital strategy related to a SMACIT-inspired 

(social, mobile, analytics, cloud and Internet of things) value proposition, ii) an operational backbone that leads to 

operational excellence and iii) a digital services platform which enables rapid innovation and responsiveness to 

new market opportunities. Additionally, the same authors, combined these elements with two digital strategies: i) 

digitized solutions strategy and ii) customer engagement strategy. In Figure 1, the digital transformation strategy 

conceptual model is presented.  
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CONCLUSIONS 

Digital transformation is considered to be a main issue for many organisations and industries. On the other hand, 

the appropriate way to develop a digital transformation strategy has still no answer. In this research, authors have 

provided a set of dimensions, based on prior researches, providing an answer to the question. This research 

provides some implications for both managers and academics, who deal with challenges related to digital 

transformation strategies. So far, limited number of academic studies have focused on digital transformation 

strategies, which could affect the generalization of the conceptual model. Further research should be conducted in 

order to analyze the key elements of digital transformation strategies and their overall impact on digital 

transformation. 
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Περίληψη 

Το θέμα της λήψης αποφάσεων στο Μάρκετινγκ αλλά και γενικότερα είναι από τα πιο επίκαιρα και κρίσιμα θέματα που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να καθορίσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ και να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Από την άλλη μεριά το μάρκετινγκ έχει επικεντρωθεί πλέον προς τη μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών και 

ιδιαίτερα των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Στο θέμα αυτό αναπτύσσονται συνεχώς νέες μέθοδοι και τεχνικές. Στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε ένα Σύστημα Συστάσεων με τη βοήθεια της μεθοδολογίας πολυκριτήριας 

ανάλυσης της συμπεριφοράς καταναλωτών και τον αλγόριθμο ΝΑΙ (Nagotiable Alternatives Identifer). Με τη βοήθειά 

του, μας παρέχονται πληροφορίες όπως προτιμήσεις, μερικές και ολικές χρησιμότητες, οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ομαδοποίηση ατόμων – καταναλωτών. 

Λέξεις κλειδιά: Σύστημα Συστάσεων, Πολυκτιρήρια Ανάλυση, Nagotiable Alternatives Identifier 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις μέρες μας, έχουν προκύψει διάφορες στρατηγικές εξαγωγής συμπερασμάτων. Με τη χρήση των παρόντων 

στρατηγικών δύναται να ευρεθεί μια λύση για την παροχή βοήθειας στον αναλυτή ώστε να λάβει μια απόφαση. 

Κατά την παρούσα διαδικασία, η ανάλυση δύναται να ακολουθήσει δύο κατευθύνσεις, οι οποίες είναι η προς τα 

εμπρός δηλαδή πηγαίνοντας από την αρχική κατάσταση προς την τελική και η προς τα πίσω δηλαδή από την 

τελική κατάσταση να μελετάτε προς την αρχική. Σε αυτό το σημείο χρίζει αναγκαίο να σημειωθεί ότι σε 

ορισμένες περιπτώσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και οι δύο στρατηγικές ταυτόχρονα. Η παρούσα μέθοδος 

είναι γνωστή, μέσα από την βιβλιογραφία, σαν αμφίδρομη συλλογιστική (bi-directional reasoning). 

Ένας πρωταρχικός στόχος του Μάρκετινγκ είναι να περιγράψει το μοντέλο και να προβλέψει τη συμπεριφορά 

των καταναλωτών και τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τις εναλλακτικές των προϊόντων που έχουν στη διάθεσή 

τους. Η πολυκριτήρια ανάλυση είναι ένα ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των 

προτιμήσεων των καταναλωτών με την βοήθεια πολλαπλών κριτηρίων. Με τη βοήθεια της θεωρίας των 

χρησιμοτήτων και των μοντέλων, τα οποία σχετίζονται με την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών 

δύναται να διερευνηθούν και να περιγραφούν διαφορετικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων των 

καταναλωτών. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η δημιουργία ενός συστήματος συστάσεων για αποφάσεις στον τομέα του 

μάρκετινγκ. Η υλοποίηση του παρόντος συστήματος βασίστηκε στην πολυκριτήρια μέθοδο της αναλυτικής – 

συνθετικής προσέγγισης UTASTAR και του αλγόριθμου ΝΑΙ (Nagotiable Alternatives Identifer). Οι μέθοδοι, 

αυτοί, υλοποιήθηκαν σε περιβάλλον Python. Ο τελικός στόχος είναι το παρόν σύστημα να δύναται να προτείνει 

μια κοινή λύση για ένα μεγάλο πλήθος αποφασιζόντων χωρίς την απομόνωση της γνώμης μέρους από αυτών. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Τα δεδομένα εισόδου, τα οποία επιλέχθηκαν για την εφαρμογή και την υλοποίηση των μεθόδων πάρθηκαν από 

έρευνα, η οποία είχε πραγματοποιηθεί από το Σίσκο, το Ματσατσίνη και το Μπαουράκη (2001). 
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Ο αλγόριθμος ΝΑΙ λαμβάνει ως είσοδο τις ολικές χρησιμότητες των αποφασιζόντων, οι οποίες προκύπτουν από 

τη Utastar, για κάθε εναλλακτική μαζί με την αρχική κατάταξη του κάθε αποφασίζων. Συνεπώς, ξεκινώντας με 

ατομικές και αριθμητικές κατατάξεις των εναλλακτικών, ο προτεινόμενος αλγόριθμος προσπαθεί να αυξήσει τις 

πιθανότητες επίτευξης ομοφωνίας, οι αποφασίζοντες οφείλουν να: 

• Επιδεικνύουν κάποια ευελιξία όσον αφορά την προσωπική τους εκτίμηση των προτιμήσεων και 

• Έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις ανταλλάξιμες ή διαπραγματεύσιμες εναλλακτικές. 

Ο αλγόριθμος ΝΑΙ βοηθάει τους αποφασίζοντες ώστε να μετρήσουν την ευελιξία τους, σχετικά με την ατομική 

τους εκτίμηση στις προτιμήσεις, εξετάζοντας την κατανομή των προτιμήσεών τους μεταξύ των εναλλακτικών. 

Η αριθμητική κατάταξη των εναλλακτικών είναι μια συνάρτηση δύο παραγόντων, οι οποίοι είναι οι εξής: 

1. Ο συνολικός αριθμός των εναλλακτικών που εκτιμώνται 

2. Η κατανομή της μερικής διαφοράς μεταξύ των εναλλακτικών είναι σπανίως ομοιόμορφη 

Ο αλγόριθμος ΝΑΙ χαρακτηρίζεται από τρεις λειτουργίες, οι οποίες είναι η διαστολή, η συστολή και η διατομή. 

Όσον αφορά τη λειτουργία της διαστολής γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των πιθανών περιοχών του 

συμβιβασμού. Στην πράξη, αυτό σημαίνει, ότι ένας αποφασίζοντας αρχικά κατατάσσει τις εναλλακτικές με 

βάση τις προτιμήσεις του. Συνεπώς η πρώτη επιλογή του είναι εκείνη, η οποία θα επέλεγε εν τέλη. Πάντως 

εκτός της περίπτωσης που η επιλεγείσα εναλλακτική υπερέχει προφανώς των ισοδύναμων της, δεν υπάρχει 

κανένας λόγος γιατί η επόμενη καταταγείσα εναλλακτική να μην μπορεί να μελετηθεί ως μια συγκρίσιμη 

αποδεκτή λύση. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για όλες τις επόμενες εναλλακτικές. 

Ουσιαστικά προκύπτει μια συλλογική απόφαση, η οποία ναι μεν μπορεί να μην είναι ομόφωνη αλλά στην ουσία 

να είναι αποδεκτή από όλους. Στην περίπτωση όμως που η λειτουργία της διατομής δεν δύναται να αναγνωρίσει  

μια συλλογική λύση, τότε αυτό μπορεί να είναι μια ένδειξη ότι η αναζήτηση ομοφωνίας θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από κάποιας μορφής άρσης των συγκρούσεων. (Ματσατσίνης, 2010) 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία, η οποία ακολουθήθηκε σε μορφή γραφήματος (Γράφημα 1). 

 

Γράφημα 1: Μεθοδολογία 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας επιτεύχθηκε. Ο σκοπός ήταν η ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθόδου και η 

εφαρμογή για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ομαδοποίησης με την εφαρμογή της μεθόδου και της τεχνικής 

από το χώρο της λήψης ομαδικών αποφάσεων και της δόμησης των προτιμήσεων. Επίσης μελετήθηκε η 

ενσωμάτωση του εύρους των χρησιμοτήτων στην υπό ανάπτυξη μεθοδολογία ομαδοποίησης καθώς επίσης, 

πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός των πιθανοτήτων με βάση τις οποίες ένας αποφασίζων επιλέγει μια 

εναλλακτική. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα έχει ερμηνευτικό χαρακτήρα (explanatory study), καθώς εξετάζει τα κίνητρα χρήσης των κοινωνικών 

δικτύων, εστιάζοντας τόσο σε προσωπικά χαρακτηριστικά και ανάγκες του ατόμου, όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρουν 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προτείνει ένα αναλυτικό εννοιολογικό πλαίσιο (ερευνητικό μοντέλο), το οποίο 

δημιουργήθηκε μέσα από το συνδυασμό μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες έρευνες (δημοσιευμένες σε 

αξιόπιστα διεθνή περιοδικά). Επιπλέον, το προτεινόμενο εννοιολογικό πλαίσιο δίνει μεγάλη βαρύτητα στο ψυχολογικό 

υπόβαθρο που ενισχύει την επιθυμία του ατόμου για χρήση των κοινωνικών δικτύων (sentiment factors). Ειδικότερα, αφού 

δημιουργήθηκε ένας αναλυτικός κατάλογος που συμπεριέλαβε όλους τους κινητήριους παράγοντες που ενισχύουν τη χρήση 

των μέσω κοινωνικής δικτύωσης (όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία), ακολούθησε η διεξοδική 

μελέτη των παραγόντων αυτών και η κατάταξή τους σε κατηγορίες (dimensions), οι οποίες είχαν σαν κοινό παρονομαστή τον 

εξαρτημένο παράγοντα του ερευνητικού αντικειμένου (πραγματική χρήση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης - actual use of 

social network sites). Οι πέντε (5) διαστάσεις του ερευνητικού μοντέλου είναι: (α) κοινωνική αλληλεπίδραση (social 

interaction), (β) επιρροή από το περιβάλλον (peer influence), (γ) συναισθηματικοί παράγοντες (sentiment factors), (δ) 

παράγοντες που συνδέονται με τις πληροφορίες (information related factors) (οι τέσσερις αυτές διαστάσεις αναφέρονται στις 

προσωπικές ανάγκες και επιρροές του χρήστη), (ε) χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων (social network characteristics) 

(η διάσταση αυτή αναφέρεται στις παροχές που προσφέρουν οι εν λόγω πλατφόρμες). 

Λέξεις-κλειδιά: Ανάλυση Συμπεριφοράς, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ραγδαία εξέλιξη των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η συνεχής αύξηση των χρηστών σε 

παγκόσμιο επίπεδο, έχουν δημιουργήσει ένα σύγχρονο ερευνητικό πεδίο, με πλούσιες ερευνητικές και πρακτικές 

διαστάσεις. Η διερεύνηση των λόγων χρήσης των παραπάνω υπηρεσιών προσφέρει την ευκαιρία για εξαγωγή 

συμπερασμάτων με σημαίνουσα βαρύτητα, τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον ακαδημαϊκό κόσμο. Οι 

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να οριστούν ως μεμονωμένες ιστοσελίδες που επιτρέπουν την 

οικοδόμηση ανθρώπινων σχέσεων, συλλέγοντας και κοινοποιώντας χρήσιμες πληροφορίες (Kwon και Wen, 

2010). Οι ιστότοποι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέπουν στους χρήστες τους να συμμετέχουν ή να 

δημιουργούν ομάδες, έτσι ώστε να μπορούν να αλληλοεπιδρούν με άτομα τα οποία έχουν κοινά ενδιαφέροντα. 

Η επιτυχία ή η αποτυχία των κοινωνικών δικτύων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργό συμμετοχή των 

χρηστών τους. Σύμφωνα με τη θεωρία των κοινωνικών ανταλλαγών και την κοινωνική γνωστική θεωρία, 

υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που εμπνέουν αυτή την δυναμική και επηρεάζουν την πρόθυμη συμμετοχή 

των χρηστών (Emerson, 1962, 1976). Σύμφωνα με την θεωρία των προσδοκιών, ένας λόγος χρήσης των 

κοινωνικών δικτύων είναι η επιθυμία του ατόμου να συνδεθεί με φίλους και γνωστούς (Syn και Oh, 2014). Μέσα 

από αυτή τη σύνδεση, ο χρήστης καλύπτει ανάγκες όπως η ψυχαγωγία, η διαπροσωπική έκφραση, η αναζήτηση 

πληροφοριών και η επικοινωνία. Επιπρόσθετα, μέσα από την ανάρτηση εικόνων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, 

ο χρήστης καλύπτει τις προσωπικές και κοινωνικές του ανάγκες για αυτό-οργάνωση, αυτό-επικοινωνία και 

κοινωνική οργάνωση (Bandura, 1986, 1989). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Τον πληθυσμό της παρούσας έρευνας αποτελούν οι Έλληνες χρήστες των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Ως εκ τούτου, βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα (συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου) αποτελούσε μονάχα η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η μέτρηση κάθε παράγοντα 

(πολύπλοκης μεταβλητής / έννοιας) της παρούσας έρευνας έγινε με τη χρήση πολλαπλών προσδιοριστικών 

μεταβλητών, δηλαδή πολλών ερωτήσεων. Η μέτρηση όλων των προσδιοριστικών μεταβλητών (ερωτήσεων) 

έγινε με την χρήση εννοιολογικής (υποκειμενικής) κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

Likert 5 σημείων (από 1 = διαφωνώ απόλυτα, έως 5 = συμφωνώ απόλυτα). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, επίσης, 

με την βοήθεια του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο της έρευνας δημοσιεύτηκε στο 

διαδικτυακό τόπο της Google (ενότητα Google Drive), η οποία προσφέρει δωρεάν τέτοιες υπηρεσίες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνολικά, στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 671 χρήστες ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 699 ερωτηματολόγια, αλλά 28 από αυτά αφαιρέθηκαν από το τελικό δείγμα, λόγω 

της ελλιπούς συμπλήρωσης τους. Tο 41% (N=275) των συμμετεχόντων είναι άντρες και το 59% (N=396) είναι 

γυναίκες. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, προέκυψε ότι το 8,9% (Ν=60) είναι απόφοιτοι Λυκείου, το 

65,6% (Ν=440) είναι φοιτητές ή απόφοιτοι τμήματος Πανεπιστημίου και το 10,6% (Ν=71) είναι φοιτητές ή 

απόφοιτοι τμήματος ΤΕΙ. Τέλος, το 12,2% (Ν=82) είναι κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. 

Στην ερώτηση που αφορά τα χρόνια χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών, η μέση τιμή των απαντήσεων είναι (7,61), 

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι χρήστες είναι σχετικά εξοικειωμένοι με την χρήση τους. Στην 

πορεία, οι ερωτήσεις αναφορικά με την χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

κατέδειξαν το Youtube ως πρώτο σε προτίμηση, με μέση τιμή (4,15) και ακολούθως το Facebook με (3,94), το 

Instagram με (3,32), το Twitter με (1,36), το Linkedin με (1,43) και, τέλος, το Flirck με (1,05). 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, πληθυσμό της παρούσας έρευνας αποτελούν Έλληνες χρήστες των 

ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ως εκ τούτου, όπως αποκαλύπτουν τα εμπειρικά δεδομένα, οι 

περισσότεροι Έλληνες εστιάζουν στο ψυχαγωγικό κομμάτι της χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών, ενώ η διείσδυση 

του Linkedin είναι πλέον ουσιαστική, κυρίως λόγω της ανεργίας και της εργασιακής αβεβαιότητας που επικρατεί 

στην εποχή μας. Οι απαντήσεις αυτές είναι λογικές, δεδομένου ότι πλέον στην Ελλάδα είναι ευρέως διαδεδομένα 

τα κοινωνικά δίκτυα και αποτελούν μέρος της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων. 

Επιπρόσθετα, η χρήση των κοινωνικών δικτύων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως παθητική και λιγότερο ως 

ενεργητική, διότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες ασχολούνται με την ανάγνωση αναρτήσεων, εστιάζοντας στις 

δημοσιεύσεις “φίλων”, παρά με τον σχολιασμό και κοινοποίηση προσωπικών τους απόψεων και αναρτήσεων. 

Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, φαίνεται να εστιάζει κυρίως στη διατήρηση επαφών με φίλους και 

οικογένεια, μέσα από την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, πέρα από τον 

διαχωρισμό της στάσης των χρηστών σε ενεργητική και παθητική μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίαρχη θέση 

κατέχει και η προσωπική επαφή και, μάλιστα, με άτομα που ανήκουν στο στενό κύκλο των χρηστών. 

Αναφορικά με την αξιολόγηση του εννοιολογικού πλαισίου της παρούσας έρευνας, πρέπει να σημειωθεί ότι το 

τροποποιημένο μοντέλο προσαρμόστηκε ικανοποιητικά στα εμπειρικά δεδομένα που συλλέχθηκαν, ενώ η 

διακύμανση του βασικού εξαρτημένου παράγοντα (χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) ερμηνεύθηκε σε 

ποσοστό 50%. Η ερμηνευτική ισχύς του αναθεωρημένου ερευνητικού μοντέλου είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. 

Τα βασικότερα συμπεράσματα που εξάγονται από την ανασκόπηση του αναθεωρημένου (τροποποιημένου) 

ερευνητικού μοντέλου συνοψίζονται παρακάτω: Η διάσταση «ψυχολογικοί παράγοντες» παρουσιάζει την 

ισχυρότερη άμεση επίδραση στην πραγματική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, 

διαφαίνεται ότι ο βαθμός στον οποίο οι Έλληνες χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης, εξαρτάται 

σημαντικά από τις διαστάσεις εκείνες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι σχεδιασμένες ώστε να ενισχύουν 

την καλή διάθεση των χρηστών, να υποστηρίζουν την ολοκλήρωση της προσωπικής τους εικόνας (μέσα από τη 

ενεργό συμμετοχή στη διαδικτυακή κοινότητα) και να μειώνουν τα αισθήματα αποξένωσης και άγχους. 

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, αν και οι ερωτηθέντες θεωρούν τα κοινωνικά δίκτυα εύκολα στην 

χρήση και αξιόπιστα, δεν πιστεύουν ότι τους βοηθούν να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί 
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στην ολοκλήρωση των εργασιών που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Επιπλέον, ενώ τους αρέσει να αποτελούν 

μέρος της διαδικτυακής τους κοινότητας και να αρχειοθετούν τις προσωπικές τους στιγμές μέσα από την χρήση 

των εν λόγω υπηρεσιών, δεν αισθάνονται ότι ο διαδικτυακός κόσμος είναι πιο αληθινός από τον πραγματικό. 

Αυτό οφείλεται πιθανότατα στην ελληνική κουλτούρα (οι Έλληνες εστιάζουν κυρίως στην φυσική επαφή). 

Επιπροσθέτως, οι συμπεριφορές ναρκισσισμού των χρηστών, οι οποίες έχουν εντοπιστεί από προηγούμενες 

εμπειρικές έρευνες (π.χ. Kwon and Wen, 2010), δεν επιβεβαιώθηκαν μέσα από τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας. Αντιθέτως, οι αλτρουιστικές συμπεριφορές φαίνεται να βρίσκουν μεγαλύτερη ανταπόκριση, με τους 

Έλληνες χρήστες να αισθάνονται έντονη την «εικονική συγγένεια» με τους διαδικτυακούς τους φίλους. 

Εξαιρετικά σημαντικός αποδείχθηκε ο ρόλος της διάστασης «επιρροή από το περιβάλλον», ο οποίος μπορεί να 

μην επιδρά άμεσα στην πραγματική χρήση των κοινωνικών δικτύων, αλλά έχει μια στατιστικά σημαντική 

συνολική επίδραση, μέσω των «ψυχολογικών παραγόντων». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, οι Έλληνες δεν είναι 

τακτικοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων επειδή σε διαφορετική περίπτωση φοβούνται ότι θα χάσουν την 

εκτίμηση των κοντινών τους ανθρώπων, αλλά επειδή η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μειώνει τα 

αισθήματα αποξένωσής τους και μακροπρόθεσμα ενισχύει την ευχαρίστησή που νιώθουν. Οπότε, η χρήση των 

ηλεκτρονικών αυτών υπηρεσιών ενισχύει την κοινωνική ταυτότητα των χρηστών, διότι το να αποτελούν μέρος 

μίας διαδικτυακής κοινότητας αποτελεί σημαντική αντανάκλαση της προσωπικής τους εικόνας. 

Η διάσταση «κοινωνική αλληλεπίδραση» επιδρά και αυτή με την σειρά της στον εξαρτημένο παράγοντα του 

τελικού μοντέλου της έρευνας (πραγματική χρήση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης). Επιπλέον, επηρεάζει σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό τους «παράγοντες αναφορικούς με τις πληροφορίες». Με απλά λόγια, η επιθυμία των 

Ελλήνων χρηστών κοινωνικής δικτύωσης να αποτελούν μέρος μίας διαδικτυακής κοινότητας (βλέπε «κοινωνική 

αλληλεπίδραση») ενισχύει τη χρήση των αντίστοιχων υπηρεσιών, ενώ, επίσης, υπογραμμίζει την τάση των 

Ελλήνων χρηστών να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες προκειμένου να συλλέγουν πληροφορίες. 

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι ο απώτερος στόχος 

της χρήσης μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης είναι η αύξηση της ικανοποίησής τους, μέσα 

από τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσουν με τα μέλη της υπάρχουσας κοινότητας τους. Οι 

περισσότεροι χρήστες εστιάζουν στη διασκέδαση, ενώ δεν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε 

επαγγελματικό επίπεδο (έτσι εξηγείται και η χαμηλή χρήση του Linkedin, σε σχέση με τις άλλες διαδικτυακές 

πλατφόρμες). Τέλος, η ανάρτηση φωτογραφιών στα κοινωνικά δίκτυα δεν πηγάζει μέσα από ναρκισσιστικές 

συμπεριφορές, αλλά μάλλον από την ανάγκη των ερωτηθέντων να αρχειοθετούν τις προσωπικές τους στιγμές. 

Ένα ακόμα ενδιαφέρον συμπέρασμα της παρούσας έρευνας είναι ότι οι Έλληνες χρήστες των κοινωνικών 

δικτύων δεν τα χρησιμοποιούν προκειμένου να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, όπως υποστήριξαν οι Kim et al. 

(2011). Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε από τα εμπειρικά δεδομένα, κάτι που, ίσως, συμβαίνει διότι οι Έλληνες 

χρήστες αλληλοεπιδρούν, κυρίως, με τα άτομα που έχουν ήδη γνωρίσει με φυσικό τρόπο. Αναφορικά με τα 

χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων, οι Έλληνες χρήστες δεν πιστεύουν ότι η χρήση μίας τεχνολογίας θα 

ενισχύσει την παραγωγικότητα ή την απόδοσή τους, όπως υποστήριξαν οι Sledgianowski και Kulviwat (2009). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι χρήστες θεωρούν ότι ο απώτερος στόχος της χρήσης 

μιας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης είναι η αύξηση της ικανοποίησης και η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μελών της ίδιας κοινότητας. Τέλος, ενώ οι Sheldon και Bryant (2016) εντόπισαν ότι ο ναρκισσισμός 

σχετίζεται άρρηκτα με τη συχνότητα ανάρτησης προσωπικών φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

στην παρούσα έρευνα αποδείχτηκε ότι οι Έλληνες χρήστες προβαίνουν σε τέτοιες δραστηριότητες προκειμένου 

μονάχα να «αρχειοθετούν» τις προσωπικές τους στιγμές. Με τον τρόπο αυτό, καταγράφουν τα καθημερινά τους 

γεγονότα και τις αναμνήσεις τους (π.χ., ταξίδια, εκδρομές, αποφοιτήσεις), δημιουργώντας έτσι το δικό τους 

προσωπικό ντοκιμαντέρ, μέσα από μία ποικιλία φωτογραφιών. 
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Περίληψη 

Η εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση εναλλακτικών χρήσεων της φωσφογύψου, παραπροϊόντος της βιομηχανίας  

φωσφορικών λιπασμάτων, στη βιομηχανία, τη γεωργία και σε διάφορες περιβαλλοντικές εφαρμογές. Σε συνέχεια σχετικής 

πρόσφατης εργαστηριακής έρευνας στην περιοχή της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη, προτείνονται 

να διεξαχθούν κατάλληλες δοκιμές πεδίου, στο πλαίσιο της διερεύνησης της εναλλακτικής χρήσης της φωσφογύψου ως υλικό 

πλήρωσης σε τεχνικές κατασκευές και στην περιβαλλοντική αποκατάσταση λατομικών χώρων στην περιοχή. 

Λέξεις Κλειδιά: Βιομηχανικά Απόβλητα, Φωσφογύψος, Εναλλακτική Χρήση Και Διαχείριση Φωσφογύψου, Νέα Καρβάλη   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βιομηχανία είναι η παραγωγή βιομηχανικών 

αποβλήτων και ο τρόπος διαχείρισής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παραγωγή της φωσφογύψου που 

αποτελεί ένα στερεό βιομηχανικό παραπροϊόν που προκύπτει κατά την παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων.  

Μικρή ποσότητα της παγκόσμιας παραγωγής φωσφογύψου χρησιμοποιείται για την κατασκευή οικοδομικών 

υλικών, ως βελτιωτικό εδαφών και ως ρυθμιστικό πήξης στην κατασκευή τσιμέντου Portland. Η ποσότητα αυτή 

εκτιμάται ότι ανέρχεται έως το 15% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας (Beretka, 1990, Reijnders, 2007, 

Tayibi et al., 2009, Kuryatnyk et al., 2008). Λόγω της παρουσίας ραδιενεργών στοιχείων στη φωσφογύψο, η 

USEPA την έχει ταξινομήσει ως ‘‘Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material’’ 

(TENORM) (USEPA, 2002) και από το 1990 έχει απαγορεύσει τη χρήση της ως δομικό υλικό (Federal Register 

1990, Tayibi et al., 2009). Στην περίπτωση που η ραδιενέργειά της υπερβαίνει τα 370 Bq/kg, έχει απαγορευθεί 

και η χρήση της στη γεωργία στις ΗΠΑ (Tayibi et al., 2009). Επίσης, η χρήση της διακόπηκε και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992 (Eggink, 1995, Vanmarcke et al., 2004, Reijnders, 2007). 

Το υπόλοιπο της ποσότητας της φωσφογύψου που δεν χρησιμοποιείται κάπου εναλλακτικά, αποτίθεται είτε 

ελεύθερα είτε ελεγχόμενα συνήθως πλησίον των εγκαταστάσεων παραγωγής της, καλύπτοντας σημαντικές  

εκτάσεις, πολλές φορές ζωτικής σημασίας. Η διάθεση, όταν γίνεται χωρίς τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων 

προστασίας, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση των επιφανειακών και υπογείων 

υδάτων, των εδαφών και της ατμόσφαιρας. Ουσίες που υπάρχουν στα υγρά ή στην φωσφογύψο μπορούν να 

διασπαρούν ρυπαίνοντας τους υδάτινους αποδέκτες ή με διάφορους φυσικοχημικούς μηχανισμούς να 

καταλήξουν στα παρακείμενα εδάφη ή στην ατμόσφαιρα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας 

ή υπάρχει αστοχία των μέτρων, τότε είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μέτρων περιορισμού της 

ρύπανσης και αποτροπής της μετανάστευσης των ρύπων προς τους αποδέκτες με οποιοδήποτε ενδεδειγμένο 

τρόπο. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΓΥΨΟΥ 

Η φωσφογύψος, ανεξάρτητα από την κλίμακα εφαρμογής χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία 

παραγωγής τσιμέντου, στην παραγωγή γυψοσανίδων, πλακιδίων, κλπ, ως υπόβαθρο σε χωματουργικά έργα, στη 

γεωργία ως πηγή θρεπτικών συστατικών και στη βελτίωση της δομής και των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών 

του εδάφους, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή λιπασμάτων, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή θειικών ενώσεων, 
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σε περιβαλλοντικές εφαρμογές (μείωση του pH ισχυρώς αλκαλικών αποβλήτων, χρήση ως υλικό λιθογόμωσης 

σε μεταλλεία, κτλ.). 

Η παρουσία φωσφορικών ή φθοριούχων στη φωσφογύψο περιορίζει τη χρήση της στο τσιμέντο ή στο κονίαμα 

γύψου, εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων στη μηχανική αντοχή και στον χρόνο πήξης και σκλήρυνσής τους 

(Singh, 2003, Singh et al, 2005), ενώ η παρουσία σημαντικών ποσοστών υγρασίας μπορεί να αποτελεί, επίσης, 

έναν περιοριστικό παράγοντα στη χρήση φωσφογύψου σε διάφορες εφαρμογές. Πέραν από τις δυσκολίες 

διαχείρισης, το κόστος για τη μείωση της υγρασίας μπορεί να είναι σημαντικό (Kuryatnyk et al, 2008). Επιπλέον, 

η παρουσία φωσφορικών αυξάνει την ευαισθησία σε ανάπτυξη μυκήτων σε οικοδομικά προϊόντα, που περιέχουν 

φωσφογύψο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό και έχει αρνητική επίδραση στο περιβάλλον του 

εσωτερικού χώρου. 

Η παρουσία επικίνδυνων ή και ραδιενεργών στοιχείων στη φωσφογύψο έχει δημιουργήσει σκεπτικισμό σχετικά 

με τη χρήση της στα δομικά υλικά λόγω των αρνητικών επιπτώσεων στις συνθήκες εργασίας, στο περιβάλλον 

των εσωτερικών χώρων, αλλά και το γενικότερο περιβάλλον, καθώς, επίσης, και με την τύχη των υλικών αυτών 

μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. Για τον λόγο αυτό, η χρήση της φωσφογύψου ως δομικού υλικού 

είναι περιορισμένη. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 

Στην περιοχή της Νέας Καρβάλης, Καβάλας, έχουν αποτεθεί σε χώρο που γειτνιάζει με τη βιομηχανία 

φωσφορικών λιπασμάτων, περίπου 14 εκατομμύρια τόνοι φωσφογύψου. Η εναπόθεση γίνεται με την ταυτόχρονη 

κατασκευή και ανύψωση φράγματος από το ίδιο το υλικό και η απόθεσή του με τον συγκεκριμένο τρόπο θέτει 

θέματα: 

• επιβάρυνσης του υπόγειου υδροφορέα από τα προκύπτοντα στραγγίσματα, 

• επιβάρυνσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος λόγω της ατμοσφαιρικής διάβρωσης της 

σωρού εναπόθεσης και μεταφοράς λεπτόκοκκης σκόνης, 

• ασφάλειας της ευστάθειας της σωρού σε πλημμυρικά ή/και σεισμικά γεγονότα. 

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Βιομηχανικής Οικολογίας του Τμήματος Μηχανικών 

Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχει προβεί σε εργαστηριακές έρευνες για 

την αποτίμηση των γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών ιδιοτήτων του απόβλητου υλικού της φωσφογύψου ώστε 

να αποτιμηθούν οι δυνητικές εναλλακτικές χρήσεις του και να δρομολογηθεί η αποκατάσταση της περιοχής που 

τώρα διατίθεται. Με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αναφορικά με τις γεωτεχνικές και 

περιβαλλοντικές ιδιότητές της η φωσφογύψος, που μελετήθηκε, μπορεί να θεωρηθεί ως μία ενδιαφέρουσα πηγή 

εναλλακτικής χρήσης του υλικού σε περιβαλλοντική αποκατάσταση λατομείων και ορυχείων, όπως και σε 

κατασκευή επιχωμάτων (Gaidajis et al, 2018). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τυπικών 

δοκιμών εδαφομηχανικής, το υλικό ήταν σχετικά συμπιεστό και παρουσίασε ικανοποιητικές τιμές αντοχής και 

συμπιεστότητας. Αναφορικά με την περιβαλλοντική διάσταση και ειδικότερα με θέματα που αφορούν στη 

στραγγισιμότητα, οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων ήταν μέσα στα αποδεκτά όρια (Gaidajis 

et al, 2018). Για να τεκμηριωθεί επιστημονικά η εναλλακτική λύση της χρήσης του υλικού ως υλικό πλήρωσης 

σε τεχνικές κατασκευές και στην αποκατάσταση λατομικών χώρων, δηλαδή για να τεκμηριωθεί η τεχνική, 

οικονομική και περιβαλλοντική εφικτότητα του τρόπου εναλλακτικής διάθεσης της φωσφογύψου, εκτιμάται ότι 

είναι αναγκαία η υλοποίηση  

• περαιτέρω και εκτενών εργαστηριακών δοκιμών, 

• δοκιμών πεδίου μεγάλης κλίμακας και ικανοποιητικής χρονικής διάρκειας που θα προσομοιάζουν τις 

προτεινόμενες συνθήκες διάθεσης. 

Με βάση τα παραπάνω η υλοποίηση δοκιμών πεδίου μεγάλης κλίμακας όπου θα παρακολουθείται η 

διαπερατότητα του υλικού και η ποιότητα των παραγόμενων στραγγισμάτων για μια ικανοποιητική χρονική 

περίοδο της τάξης των δύο ετών, το υλικό θα υποβληθεί σε πραγματικές καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

(βροχή, υγρασία, ηλιοφάνεια, αιολική διάβρωση, κτλ.), ενώ θα προσομοιωθούν και δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

(π.χ. έντονη βροχόπτωση με τεχνητό καταιονισμό) έτσι ώστε να επιταχυνθεί η εμφάνιση των μηχανικών και των 

χημικών ιδιαιτεροτήτων του υλικού. Η επιτυχής υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών στην περίπτωση της Νέας 
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Καρβάλης εκτιμάται ότι θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην επίλυση ενός εξαιρετικά σημαντικού προβλήματος 

της ευρύτερης περιοχής. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων στην 

Ελλάδα και διεθνώς είναι η εναλλακτική διάθεση του βιομηχανικού παραπροϊόντος της φωσφογύψου. Οι 

χρήσεις της φωσφογύψου έχουν διερευνηθεί σε διάφορες βιομηχανικές, γεωργικές και περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του υλικού προτείνεται η διενέργεια δοκιμών πεδίου μεγάλης 

κλίμακας η επιτυχής έκβαση των οποίων μπορεί να τεκμηριώσει ένα εναλλακτικό σενάριο διάθεσης του 

συγκεκριμένου αποβλήτου, και πιο συγκεκριμένα τη χρήση του ως υλικό πλήρωσης λατομικών κενών σε έργα 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην συγκρότηση μεθοδολογικού πλαισίου για την επιλογή βέλτιστης θέσης εγκατάστασης 

μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, που θα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη τα υπολείμματα των αγροτικών καλλιεργειών (μη ξυλώδης 

βιομάζα). Το μεθοδολογικό πλαίσιο, που αναπτύσσεται, εφαρμόζεται στα πλαίσια μελέτης περίπτωσης στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία χαρακτηρίζεται από ικανό μέγεθος αγροτικών δραστηριοτήτων και πληθώρα 

καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων. Το προτεινόμενο πλαίσιο εργασίας διαμορφώνεται σε τέσσερις ενότητες. Αρχικά, 

δημιουργείται Γεωγραφική Βάση δεδομένων με τις διαθέσιμες καλλιέργειες στην περιοχή εξέτασης, προσδιορίζεται η 

παραγωγικότητα και υπολογίζεται η διαθέσιμη βιομάζα. Ακολούθως, πραγματοποιείται οικονομοτεχνική μελέτη για την 

υλοποίηση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με τον υπολογισμό των χρηματορροών της επένδυσης για διάφορα επίπεδα 

δραστηριότητας. Έπειτα, εξετάζονται μοντέλα χωροθέτησης εγκαταστάσεων προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη θέση 

για την υλοποίηση της μονάδας, αλλά και τα αγροτεμάχια της απαιτούμενης βιομάζας. Τέλος, προσδιορίζονται τα 

δρομολόγια συλλογής με βελτιστοποίηση στο οδικό δίκτυο. Οι χωρικές διαδικασίες και αναλύσεις υλοποιούνται με τη χρήση 

του Προγράμματος ArcGIS της εταιρείας ESRI, και ειδικότερα, με την χρήση του Network Analyst. 

Λέξεις Κλειδιά: Bιομάζα, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Δρομολόγηση Στόλου 

Οχημάτων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη, η οποία έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Υπάρχουν διάφορα είδη βιομάζας, 

κάποια από αυτά είναι τα αγροτικά και δασικά υπολείμματα. Συγκεκριμένα, τα κατ’ έτος διαθέσιμα γεωργικά και 

δασικά υπολείμματα, καθώς και το δυναμικό των ενεργειακών καλλιεργειών, αντιστοιχεί σε ποσότητα 

ενεργειακά ισοδύναμη με το 30-40% της ποσότητας του πετρελαίου, που καταναλώνεται ετησίως στη χώρα μας 

(Boukis et al. 2008). Για τον υπολογισμό της διαθέσιμης βιομάζας εντοπίστηκαν όλες οι καλλιέργειες στην 

περιοχή μελέτης με την βοήθεια χαρτογραφικού υποβάθρου με τα στοιχεία δηλώσεων καλλιεργειών που 

διατέθηκε από τον Οργανισμού Πληρωμών Ενισχύσεων και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 

και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για το έτος 2015. Ακολούθως, από τα στοιχεία απογραφής γεωργίας της ΕΛΣΤΑΤ 

εκτιμήθηκε η στρεμματική απόδοση των καλλιεργειών ανά δημοτικό διαμέρισμα. Η τελική εκτίμηση της 

διαθέσιμη βιομάζας ανά δημοτικό διαμέρισμα και αγροτεμάχιο προέκυψε σύμφωνα με τον συντελεστής 

υπολείμματος βιομάζας.  

Πίνακας 1. Καθαρά Παρούσα Αξία Επένδυσης στα διάφορα επίπεδα δραστηριότητας  

Ενεργειακό ισοδύναμο βιομάζας Ακτίνα αναζήτησης διαθέσιμης βιομάζας (km) 

MW tn 15 20 35 40 55 80 

0,1 876 372.732 312.041 141.820 77.710 -126.016 -553.421 

0,2 1.752 745.465 624.082 283.641 155.419 -252.032 -1.106.842 

0,3 2.628 1.118.197 936.123 425.461 233.129 -378.048 -1.660.262 

0,4 3.504 1.490.930 1.248.164 567.282 310.839 -504.063 -2.213.683 

0,5 4.380 1.863.662 1.560.205 709.102 388.548 -630.079 -2.767.104 

mailto:vmelegko@civil.duth.gr
mailto:avavatsi@pme.duth.gr
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Για την διεξαγωγή της οικονομοτεχνικής μελέτης υπολογίστηκαν αναλυτικά το αρχικό κόστος της επένδυσης, τα 

ετήσια ακαθάριστα έσοδα και έξοδα, το κόστος μεταφοράς, οι αποσβέσεις, το φορολογητέο εισόδημα και τέλος 

ο φόρος εισοδήματος μίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα (PPCR 2012). Το κόστος μεταφοράς δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια και για το λόγο αυτό εκφράστηκε συναρτήσει της ακτίνας 

συλλογής και μεταφοράς της βιομάζας, έτσι ώστε να επιλεχτεί τελικά η ακτίνα αυτή στην όποια συμφέρει 

περισσότερο να πραγματοποιηθεί η επένδυση. Το κριτήριο με βάση το οποίο αξιολογήθηκε η επένδυση είναι η 

Καθαρά Παρούσα Αξία (Žižlavský 2014). 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ SECTION II 

Ο Network Analyst είναι μία προέκταση του Προγράμματος ArcGIS, το οποίο παρέχει εργαλεία χωρικής 

ανάλυσης με βάση το δίκτυο για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων δρομολόγησης. Περιλαμβάνει έξι βασικές 

λειτουργίες, από τις οποίες στην παρούσα διατριβή αξιοποιηθήκαν οι δύο και συγκεκριμένα τα  Μοντέλα 

χωροθέτησης-κατονομής εγκαταστάσεων (New Location-Allocation) και την Ανάλυση προβλήματος 

δρομολόγησης οχημάτων (New Vehicle Routing Problem). Με την βοήθεια της λειτουργίας Location-Allocation  

διερευνήθηκαν ποιες ακριβώς μονάδες είναι εφικτό να εγκατασταθούν στην περιοχή μελέτης και έπειτα με την 

βοήθεια σεναρίων επιλέχτηκε η βέλτιστη. Στόχος της ανάλυσης είναι προσδιορισμός θέσης εγκατάστασης που 

θα επιτρέπει την εκμετάλλευση της μέγιστης δυνατής ποσότητας βιομάζας για δεδομένη ακτίνα μεταφοράς. Ως 

εκ τούτου χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα μεγιστοποίησης της χωρητικότητας (Maximize Capacitated Coverage). Η 

επιλεχθείσα μονάδα είναι η μονάδα των 500 KW με ακτίνα μεταφοράς πρώτης ύλης ίση με 35 km στο ΒΙΟ.ΠΑ 

Σαπών Ν. Ροδόπης. 

 

Εικόνα 1. Επίλυση του προβλήματος Location-Allocation  - Η επιλεχθείσα μονάδα  

Προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια η Καθαρή Παρούσα Αξία της επένδυσης έγινε αναλυτικός 

σχεδιασμός των δρομολογίων με χρήση εργαλείων δρομολόγησης στόλου οχημάτων  στο περιβάλλον του 

ArcGIS. Tο τελευταίο επέτρεψε την εκτίμηση του πραγματικού κόστους μεταφοράς επιτυγχάνοντας την 

ελαχιστοποίηση της συνολικά διανυόμενης απόσταση μεταφοράς της πρώτης ύλης. Για την επίλυση του 

προβλήματος εισάγονται στο πρόγραμμα οι καλλιέργειες και η επιλεχθείσα μονάδα και τα δεδομένα παραμέτρων 

σχεδιασμού των δρομολογίων όπως ο χρόνος, που απαιτείται για κάθε στάση-φόρτωση, το χρονικό περιθώριο 

καθυστέρησης, η ποσότητα της βιομάζας, η ώρα κατά την οποία θα ξεκινήσει το φορτηγό, η αμοιβή του οδηγού, 

το κόστος καυσίμου, συντήρησης και απόσβεσης, ο μέγιστος χρόνος οδήγησης, ο μέγιστος αριθμός των 

στάσεων, η ποσότητα της πρώτης ύλης, που δύναται να υπάρχει  μέσα στο φορτηγό. Η εισαγωγή των δεδομένων 

επέτρεψε τον χωρικό προσδιορισμό των δρομολογίων στο οδικό δίκτυο και τον προσδιορισμό των μηνιαίων 

δρομολογίων. Η Εικόνα 2 αποδίδει τα δρομολόγια για τον μήνα Ιανουάριο. Η διαδικασία επέτρεψε τον 

προσδιορισμό της NPV η οποία βρέθηκε θετική και ίση με 1.992.800 €, γεγονός που καθιστά την επένδυση 

κερδοφόρα. 
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Εικόνα 2. Επίλυση του προβλήματος VRP – Τα δρομολόγια τον μήνα Ιανουάριο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η βιομάζα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες  ΑΠΕ. Όπως αποδείχτηκε 

στην παρούσα διατριβή η ΑΜΘ είναι μια περιοχή πλούσια σε αποθέματα φυτικής βιομάζας. Όμως, σε μία 

επένδυση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από κατάλοιπα καλλιεργειών η πρόσβαση και το κόστος μεταφοράς 

αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες. Η προσβασιμότητα βελτιστοποιείται όταν ελαχιστοποιείται η συνολική 

διανυόμενη απόσταση με τη χρήση μοντέλων επιλογής θέσης και διάθεσης εγκαταστάσεων. Το κόστος 

μεταφοράς ελαχιστοποιείται με τη χρήση μοντέλων δρομολόγησης στόλου οχημάτων. Τα δύο αυτά μοντέλα 

αξιοποιούνται μέσω της χρήσης του Network Analyst του λογισμικού ArcGIS. Η χρήση των GIS, λοιπόν, 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για α) τον υπολογισμό της διαθέσιμης βιομάζας, β) την επιλογή της βέλτιστης 

θέσης εγκατάστασης, και γ) την δρομολόγηση του στόλου των οχημάτων. 

Με την επίλυση του προβλήματος χωροθέτησης-κατανομής εγκαταστάσεων παρατηρήθηκε ότι η NPV εμφανίζει 

την υψηλότερη απόδοση για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500 KW, με ακτίνα μεταφοράς 35 

km. Βέλτιστη θέση της εγκατάστασης στο Βιοτεχνικό Πάρκο Σαπών. Επιπρόσθετα, η χρήση του VRP για την 

επιλεχθείσα μονάδα έχει ως αποτέλεσμα τον υποδιπλασιασμό του αρχικώς εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς, 

καθώς από τις 292.000 € έπεσε στις 139.200 €. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αύξηση της NPV, η οποία από 

709.100 € εκτινάσσεται στο 1.992.800 €.  Καταλήγοντας, το μοντέλο αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για 

την υλοποίηση συστήματος στήριξης αποφάσεων σε περιοχές, που χαρακτηρίζονται από μεγάλη γεωργική 

δραστηριότητα (π.χ Θεσσαλία). 
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Αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας Προστατευόμενων 
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Περίληψη 

Στην εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας μιας 

προστατευόμενης περιοχής με ποικίλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, πέραν της αναψυχής και του τουρισμού. Το 

προτεινόμενο πλαίσιο εφαρμόζει την «προσέγγιση του καταναλωτή» για την υλοποίηση των υπολογισμών της μεθόδου του 

Οικολογικού Αποτυπώματος, ενσωματώνοντας τη λογική του κύκλου ζωής, ώστε να αποτιμηθεί η Φέρουσα Ικανότητα της 

υπό μελέτη περιοχής. Για την υλοποίηση των υπολογισμών, εισάχθηκε μια νέα μονάδα, το «ισοδύναμο άτομο», καθώς οι 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες, που είναι εγκατεστημένες εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής, συμβάλουν με 

ανόμοιο τρόπο στις συνολικά απαιτούμενες εκτάσεις. Το πλαίσιο εφαρμόστηκε στο Εθνικό Πάρκο Ανατολική Μακεδονίας 

και Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ), ώστε να αναλυθεί η χρηστικότητα και αποτελεσματικότητά του.  

Λέξεις Κλειδιά: Φέρουσα Ικανότητα, Οικολογικό Αποτύπωμα, Προστατευόμενες περιοχές, Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επίτευξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ενός συστήματος εξαρτάται από την τήρηση των 

περιβαλλοντικών ορίων των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που είναι εγκατεστημένες εντός 

της περιοχής μελέτης ή εκτός αυτής αλλά την επηρεάζουν (Graymore et al., 2010).  Η έννοια της Φέρουσας 

Ικανότητας (ΦΙ) μιας προστατευόμενης περιοχής είναι εφάμιλλη της περιβαλλοντικής της βιωσιμότητας, καθώς 

αφενός οι δύο έννοιες αφορούν ένα όριο πέραν του οποίου το υπό μελέτη σύστημα θα υποστεί μη αναστρέψιμες 

βλάβες, και αφετέρου οι προκλήσεις για τη διαμόρφωση των στόχων, τις πρακτικές και τις δράσεις βελτίωσής 

τους είναι ίδιες (Saarinen, 2006). Η βιωσιμότητα έχει μετρηθεί με το Οικολογικό Αποτύπωμα (ΟΑ) (Schroll et 

al., 2012), το οποίο μετρά την βιοπαραγωγική έκταση που απαιτείται για τη διατήρηση ενός ανθρωπογενούς 

συστήματος (Chambers et al., 2000; Wackernagel and Silverstein, 2000). Οι δύο μέθοδοι, ΟΑ και ΦΙ βασίζονται 

σε όμοιες διαδικασίες, όπως ο ορισμός της περιοχής μελέτης, επιλογή πόρων και σχετικών δεικτών για την 

ποσοτικοποίηση τους (Schroll et al., 2012). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

μεθοδολογικού πλαισίου για την αποτίμηση της ΦΙ μιας προστατευόμενης περιοχής, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξετάζονται ταυτόχρονα πολλές ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Ο βασικός δείκτης για τον καθορισμό του 

ανώτατου ορίου του πληθυσμού της περιοχής μελέτης είναι το ΟΑ. Το προτεινόμενο πλαίσιο παρέχει στους 

Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών μια ολιστική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης της 

περιβαλλοντικής τους βιωσιμότητας και τους βοηθά να αναπτύξουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης για την 

περιοχή ευθύνης τους. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο, παρουσιάζονται εν συντομία το θεωρητικό υπόβαθρο και τα βήματα που 

αποτελούν το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο. Τα βήματα παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε προστατευόμενη περιοχή, με μικρές  προσαρμογές. 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η αποτίμηση της ΦΙ μιας περιοχής αποτελεί μια διαδικασία που προσαρμόζεται στις ανάγκες της μελέτης 

περίπτωσης και εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος και τους στόχους που θέτει ο ερευνητής, με 
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αποτέλεσμα στη βιβλιογραφία να βρίσκει κανείς πολλούς ορισμούς της ΦΙ. Κάθε μελετητής επιλέγει τους δικούς 

του παραμέτρους για να αποτιμήσει της ΦΙ μιας περιοχής, όμως οι περισσότεροι βασίζονται για την επιλογή τους 

στις απαιτούμενες εισροές και τις αντίστοιχες εκροές ώστε να προσδιορίσουν την οριακή τιμή του υπό μελέτη 

πληθυσμού. Οι μεθοδολογίες αποτίμησης της ΦΙ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε κατηγορίες 

(περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ολιστικά μοντέλα με εφαρμογή σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο) (Lane, 2014). 

Οι μεθοδολογίες που επικεντρώνονται στην κατανάλωση πόρων (Peters et al., 2007; Fairlie, 2007) είναι διεθνώς 

εφαρμόσιμες, περιεκτικές και τα απαιτούμενα δεδομένα για την εφαρμογή τους είναι διαθέσιμα στο κοινό (Peters 

et al., 2005). Τα περισσότερα παραδείγματα περιβαλλοντικών μοντέλων στη διεθνή βιβλιογραφία είναι 

βασισμένα στη μέθοδο του ΟΑ που αναπτύχθηκε από τους Rees και Wackernagel (Lane, 2010; Azapazic and 

Perdan, 2011). Κατά συνέπεια, το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο αναπτύχθηκε ακολουθώντας την 

προσέγγιση της αποτίμησης της τοπικής ΦΙ, εστιάζοντας στη διαθεσιμότητα των πόρων και της ενέργειας. Για 

την αποτίμηση της ΦΙ εφαρμόστηκε η μέθοδος του ΟΑ, υιοθετώντας την «προσέγγιση του καταναλωτή» 

(Borucke et al., 2013) και ενσωματώνοντας τη λογική της ανάλυσης κύκλου ζωής στους υπολογισμούς του ΟΑ, 

ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Περιγραφή του μεθοδολογικού πλαισίου 

Το προτεινόμενο πλαίσιο δομήθηκε με βάση τη μέθοδος του ΟΑ, προσαρμοζόμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξετάζει περισσότερους του ενός τομείς εφαρμογής, όπως τα νοικοκυριά, ο τουρισμός, οι μεταφορές (ιδιωτικές 

και δημόσιες), ο τριτογενείς τομέας και τα δημοτικά κτίρια, που είναι εγκατεστημένοι εντός της περιοχής 

μελέτης. Το πλαίσιο απαρτίζεται από δεκατέσσερα βήματα (Εικόνα 1) τα οποία αντιστοιχίζονται σε τρία στάδια 

υλοποίησης, ήτοι α) Ορισμός του προβλήματος, β) Ανάλυση του προβλήματος και γ) Προτάσεις βελτίωσης.  
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Εικόνα 1: Τα δεκατέσσερα βήματα του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου  

Εφαρμογή 

Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμόστηκε στο ΕΠΑΜΑΘ, όπου βιότοποι σημαντικής 

βιοποικιλότητας και οικολογικής αξίας συνυπάρχουν με εκτεταμένες ανθρωπογενείς δραστηριότητες (αστικές, 

αγροτικές, τουριστικές, ελαφρά βιομηχανικές). Η μελέτη περίπτωσης καλύπτει περίπου 73,000 Ha και ο 

πληθυσμός της εκτιμάται στους 29,000 κατοίκους. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μια μέτρια επίδοση του 

ΕΠΑΜΑΘ από άποψη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα καταναλωτικά πρότυπα, η 

φέρουσα ικανότητα του ΕΠΑΜΑΘ υπολογίστηκε στους 38,220 ισοδύναμα άτομα ή 97%. Οι υφιστάμενες 

χρήσεις γης είναι ικανές να καλύψουν τις καταναλωτικές ανάγκες του εν λόγω πληθυσμού, δεδομένων των 
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υφιστάμενων καταναλωτικών προτύπων. Τα αποτελέσματα ενθαρρύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του 

τουρισμού, καθώς ο συγκεκριμένος τομέας είναι περιορισμένος σε σύγκριση με άλλες προστατευόμενες 

περιοχές, εγχώριες και διεθνής. Τα νοικοκυριά και οι ιδιωτικές μεταφορές αποτελούν τους βασικούς τομείς που 

συνεισφέρουν στο συνολικό Οικολογικό Αποτύπωμα και τη Φέρουσα Ικανότητα του ΕΠΑΜΑΘ (περίπου 79% 

και 10%, αντίστοιχα).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την αποτίμηση της ΦΙ μιας 

προστατευόμενης περιοχής. Η καινοτομία του εν λόγω πλαισίου έγκειται στο γεγονός ότι αποτιμούνται 

ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός τομείς εφαρμογής. Η δομή του πλαισίου βασίζεται στη μέθοδο του ΟΑ, 

ενσωματώνοντας την λογική της ανάλυσης κύκλου ζωής. Το πλαίσιο εφαρμόστηκε με επιτυχία στο ΕΠΑΜΑΘ. 
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Δρομολόγηση Απορριμματοφόρων Οχημάτων σε Περιβάλλον 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με τη Χρήση του 

ArcGIS: Η περίπτωση της Ξάνθης  
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Περίληψη 

Ο σχεδιασμός των δρομολογίων των απορριμματοφόρων οχημάτων είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται 

να αντιμετωπίσουν οι επιφορτισμένες με το θέμα υπηρεσίες διαχείρισης. Το πρόβλημα αποτελεί περίπτωση ανάστροφης 

εφοδιαστικής αλυσίδας (reverse logistics) και ως εκ τούτου μπορεί να προσεγγιστεί με τη χρήση μοντέλων δρομολόγησης 

στόλου οχημάτων. Στόχος της εργασίας είναι η προσέγγιση του προβλήματος της δρομολόγησης απορριμματοφόρων 

οχημάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συγκεκριμένα με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS 

10.5 και της επέκτασής του στην ανάλυση δικτύων, το Network Analyst. 

Λέξεις Κλειδιά: Βιομάζα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, 

Διάθεση - Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων, Δρομολόγηση Στόλου Οχημάτων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα προβλήματα αναφορικά με την διανομή αγαθών μεταξύ αποθηκών (depots) και τελικών χρηστών, δηλαδή 

πελατών, είναι γενικά γνωστά ως Προβλήματα Δρομολόγησης Οχημάτων (Vehicle Routing Problems – VRPs) ή 

Προβλήματα Προγραμματισμού Οχημάτων (Vehicle Scheduling Problems – VSPs) (Toth & Vigo, 2002). Τα 

τελευταία χρόνια, πολλά επιστημονικά άρθρα έχουν κάνει την εμφάνιση τους που σχετίζονται με τη χρήση 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και με εφαρμογή τους στη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, 

και συγκεκριμένα με χρήση του ArcGIS για τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων 

οχημάτων. Αρχικά, οι Chalkias και Lasaridi (2009) εφάρμοσαν τεχνολογία ΓΣΠ στο Δήμο Νίκαιας, και 

συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν την επέκταση Network Analyst του ArcGIS σε έναν τομέα του δήμου και 

εξετάστηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις βελτιστοποίησης. Οι Karadimas et al. (2007) επέλεξαν να κάνουν 

χρήση του ArcGIS Network Analyst σε ένα προάστιο της Αθήνας για τη συλλογή απορριμμάτων μεγάλου 

μεγέθους. Στο Network Analyst επιλέχθηκε το κριτήριο απόστασης για την ανάλυση και η διαδρομή που 

προτάθηκε σαν αποτέλεσμα είχε μήκος 4,592km. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Στο Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων με Περιορισμένη Χωρητικότητα (Capacitated Vehicle Routing 

Problem - CVRP), όλοι οι πελάτες ανταποκρίνονται στις παραγγελίες και η ζήτηση είναι ντετερμινιστική, 

γνωστή εκ των προτέρων, και δεν μπορεί να διαιρεθεί. Τα οχήματα είναι πανομοιότυπα και τοποθετημένα σε μία 

μοναδική κεντρική αποθήκη, και απαιτούνται μόνο οι περιορισμοί χωρητικότητας των οχημάτων. Στόχος είναι η 

ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους για την εξυπηρέτηση όλων των πελατών.Ο δυαδικός συντελεστής 

απόφασης xrij καθορίζεται για να υποδηλώσει αν το όχημα r, r∈{1,2,...,p} διανύει ένα τόξο (i, j) σε μία βέλτιστη 

λύση. Το μοντέλο του ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού του προβλήματος CVRP μπορεί να γραφεί ως 

(Borcinova, 2017): 

mailto:stylkara7@pme.duth.gr
mailto:avavatsi@pme.duth.gr
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Η αντικειμενική συνάρτηση (1) ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος μεταφοράς. Οι περιορισμοί του μοντέλου (2) 

είναι οι περιορισμοί, οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι κάθε πελάτης θα επισκέπτεται από ένα ακριβώς όχημα. Οι 

περιορισμοί (3) και (4) εγγυούνται ότι κάθε όχημα μπορεί να φύγει από την αποθήκη μόνο μία φορά, και ο 

αριθμός των οχημάτων, ο οποίος φτάνει σε κάθε πελάτη και  εισέρχεται στην αποθήκη είναι ίσος με τον αριθμό 

των οχημάτων που αποχωρούν. Στους περιορισμούς (5), οι περιορισμού της χωρητικότητας δηλώνονται, 

βεβαιώνοντας ότι το άθροισμα της ζήτησης των επισκεπτόμενων πελατών σε μία διαδρομή είναι μικρότερο από 

ή ίσο με την χωρητικότητα των οχημάτων, τα οποία εξυπηρετούν. Οι περιορισμοί (6) της απόρριψης υπό-

διαδρομής εξασφαλίζουν ότι η λύση δεν περιέχει κύκλους που δεν συνδέονται με την αποθήκη. Οι 

εναπομείναντες περιορισμοί (7) προσδιορίζουν το πεδίο ορισμού των μεταβλητών. Αυτό το μοντέλο είναι 

γνωστό ως το ανάπτυγμα τριπλού δείκτη ροής οχημάτων. Ο αριθμός των ανισοτήτων του περιορισμού της 

απόρριψης υπό-διαδρομής αυξάνεται εκθετικά με τον αριθμό των κόμβων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του πρώτου σεναρίου φαίνονται στην Εικόνα 4-12. Οι διαδρομές στο 

χάρτη παρουσιάζονται με διαφορετικά χρώματα η κάθε μία και οι στάσεις κάθε διαδρομής είναι αριθμημένες 

ανάλογα με τη σειρά κατά την οποία επισκέπτονται. Στο σενάριο 1, το οποίο βασίστηκε καθαρά στις μηνιαίες 

ποσότητες των απορριμμάτων στην Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι 

διαφορετικά για κάθε μήνα. Πιο συγκεκριμένα, τόσο ο αριθμός των βέλτιστων διαδρομών όσο και οι 

κατευθύνσεις τους είναι διαφορετικές για κάθε μήνα, ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων σε κάθε κάδο 

και το συνολικό αριθμό των κάδων που μπορεί να συλλέξει κάθε απορριμματοφόρο με βάση την ποσότητα αυτή. 

Επίσης, οι κάδοι που εξυπηρετούνται από τα απορριμματοφόρα διαφέρουν από διαδρομή σε διαδρομή και από 

μήνα σε μήνα. Στο σενάριο 2, το οποίο βασίστηκε στην χωρητικότητα των απορριμματοφόρων οχημάτων και 

στον αριθμό των κάδων που μπορούν να συλλέξουν με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν είναι ίδια για κάθε μήνα, δηλαδή οι διαφορετικές διαδρομές που παράγονται κάθε μήνα κατά την 

επίλυση ταυτίζονται για όλους τους μήνες. Αυτό σημαίνει ότι οι βέλτιστες διαδρομές που δημιουργούνται από 

τον solver είναι ανεξάρτητες από την ποσότητα των απορριμμάτων σε κάθε κάδο.  Στο σενάριο 3, το οποίο 

βασίστηκε στον αριθμό των απορριμματοφόρων οχημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν, όπως και στο σενάριο 2, είναι ίδια για κάθε μήνα με τη διαφορά ότι οι συνολικοί χρόνοι, έτσι 
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και οι αποστάσεις, είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με αυτών του σεναρίου 2, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού των 

κάδων που συλλέγει το κάθε απορριμματοφόρο.  

 

Εικόνα 1: Αποτελέσματα στο ArcMap 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόβλημα CVRP, καθώς υπάρχουν περιορισμοί στην 

χωρητικότητα των απορριμματοφόρων οχημάτων και σε συνδυασμό με τον αριθμό των στάσεων που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν για τη συλλογή των απορριμμάτων από κάθε κάδο το καθιστά από τα πιο αντιπροσωπευτικά 

προβλήματα δρομολόγησης. Αναλύθηκαν και επιλύθηκαν τρία διαφορετικά μεταξύ τους σενάρια και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν είναι ενθαρρυντικά, κάτι το οποίο καθιστά το ArcGIS ένα πανίσχυρο εργαλείο για 

την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να διαχειριστεί ένα 

τεράστιο όγκο δεδομένων, όπως είναι τα περίπλοκα οδικά δίκτυα με πολλές ιδιαιτερότητες, όπως μονόδρομους 

και στοιχεία μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας κίνησης, και ο τεράστιος αριθμός στάσεων, δίνει τη δυνατότητα 

στο χρήστη να αναπαράγει τις πραγματικές συνθήκες του προβλήματος και παράγει ικανοποιητικής ποιότητας 

αποτελέσματα σε καλό υπολογιστικό χρόνο. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν μπορεί να διαφέρουν κατά 

πολύ από την πραγματικότητα και έτσι τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την 

ποιότητα των δεδομένων που παρέχει ο χρήστης. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν δεδομένα για να γίνει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το VRP solver με την πραγματικότητα. Συνεπώς, κρίνεται 

αναγκαία η περαιτέρω μελέτη του προβλήματος για την περίπτωση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης για την 

καλύτερη μοντελοποίηση του και για τη μετέπειτα σύγκριση. Συμπερασματικά, το ArcGIS είναι ένα ευέλικτο 

λογισμικό για την επίλυση προβλημάτων δρομολόγησης οχημάτων και αυτό φαίνεται από τα διαφορετικά 

σενάρια που αναλύθηκαν και από τα διαφορετικά αποτελέσματα που προέκυψαν για κάθε σενάριο. Ο χρήστης 

μπορεί να προσθέσει νέα δεδομένα για την επίλυση του προβλήματος σε πραγματικό χρόνο και να λάβει τα 

αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα, μειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο και το κόστος των μεταφορών. 
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Abstract 

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει προφανής μείωση των ενεργών φοιτητών στις φοιτητικές συνελεύσεις. Ένα πρόβλημα που 

παρατηρήθηκε από το πρώτο έτος στο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Όσο περνούσαν τα χρόνια 

αντί να βελτιώνεται διαπιστωνόταν μεγαλύτερη μείωση των φοιτητών σε σημεία όπου δεν μπορούσε να συμπληρωθεί ούτε ο 

τυπικός αριθμός που χρειάζεται για να διεξαχθεί μία φοιτητική συνέλευση. Έτσι αποφάσισα να κάνω την έρευνα βασιζόμενος 

συστημικής θεωρίας για να δω που οφείλεται αυτό και γιατί δεν μπορούν να είναι τόσο αποτελεσματικές οι φοιτητικές 

συνελεύσεις σε αντίθεση με παλιότερα χρόνια. H παρούσα εργασία παρουσιάζει την έρευνα που έγινε στο σύστημα της 

οργάνωσης των φοιτητικών συνελεύσεων με τη βοήθεια της Μεθοδολογίας των Μαλακών Συστημάτων που είναι μία 

μεθοδολογία που αντλεί πληροφορία από την συστημική θεωρία. Ο βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να βρεθούν τα 

προβλήματα έτσι ώστε να προταθεί μία βελτιστοποιημένη λύση για την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και να μειωθεί η 

εντροπία της. Λέγοντας εντροπία εννοείται ο βαθμός ακαταστασίας ή το μέτρο αταξίας που υπάρχει σε ένα σύστημα, δηλαδή 

το ποσοστό πληροφορίας που υπάρχει σε αυτό σε σχέση με τον βαθμό τον οποίο μπορούμε να το επηρεάσουμε. Στόχος της 

εργασίας ήταν ο αναγνώστης να κατανοήσει τι είναι συστημικότητα και πως μπορεί να προσεγγίσει ολιστικά ένα θέμα. 

Επιπλέον να υπάρξει μία πιο ολοκληρωμένη άποψη πάνω στη συνέλευση των φοιτητών και τέλος να δοθεί μία ερμηνεία έτσι 

ώστε να συνδεθεί η συστημική θεωρία με τη θεωρία των οργανώσεων. 

Keywords: Systems theory, Organization, Soft System Methodology 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

An organization, no matter how well designed, is only as good as the people who live and work in it. – Dee Hock 

Με τα λόγια του Hock αναγνωρίζεται κατευθείαν η σημαντικότητα της κουλτούρας της οργάνωσης και των 

ατόμων που την απαρτίζουν. «Καλοί» άνθρωποι και «σωστή» κουλτούρα είναι πολύ σημαντικοί λίθοι για μία 

επιτυχημένη κοινωνική οργάνωση. Όσο καλά και να είναι σχεδιασμένη η οργάνωση αν λείπουν αυτά τότε δεν 

μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικότητα.  

Η έρευνα αυτή έγινε διότι οι φοιτητές ήταν αρκετά απογοητευμένοι και θέλησα να προσπαθήσω να αλλάξω την 

κατάσταση μιας και υπήρχαν πολλοί φοιτητές που θέλαν πραγματικά να δούνε ουσιαστική αλλαγή. Τα 

πρωτογενή δεδομένα και στοιχεία αντλήθηκαν από φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων και ήταν κυρίως από συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια στην αρχή και μία ομάδα (workshop) που 

εκπονήθηκε στο τέλος της έρευνας, και για τα δευτερογενή μελετήθηκαν κυρίως βιβλία και επιστημονικές 

δημοσιεύσεις. Για την ομάδα αυτή χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της «καταξιωτικής συστημικής 

διερεύνησης». Το αρχικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη σωστής οργάνωσης και η έλλειψη αποτελεσματικότητας στη 

διαδικασία, φυσικά στην πορεία βρέθηκαν και άλλα προβλήματα που θα αναφερθούν και στη συνέχεια. Η 

έρευνα βασίστηκε στο παρόν τμήμα, διότι είναι αυτό που παρατηρήθηκε εξαρχής το πρόβλημα. Οι προτάσεις οι 

οποίες γίνονται παρακάτω πιθανόν να μην αντιστοιχούν σε όλα τα τμήματα των υπολοίπων πανεπιστήμιων, 

ακόμα και αν τα προβλήματα είναι παρόμοια διότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο τρόπο διεξαγωγής της 

διαδικασίας. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα ήταν η SSM (soft system methodology) ή Μεθοδολογία 

Μαλακών Συστημάτων. Η SSM ανακαλύφθηκε και εξελίχθηκε από τον Peter Checkland το 1970 και 

προορίστηκε αρχικά για επιχειρήσεις. Σκοπός της ήταν η επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων που η μηχανιστική 

σκέψη δεν είχε μέχρι τότε καταφέρει να λύσει. Η SSM είναι μία μεθοδολογία έρευνας δράσης που ο κύριος 

σκοπός της είναι να δομεί, βάση μοντέλων, συζητήσεις μεταξύ διαφορετικών και αντικρουόμενων αναγκών, 

σκοπών και αξιών. Η SSM αναφέρει ότι το σύνολο των συμπεριφορών ενός συστήματος αναδύει περισσότερες 

ιδιότητες από το κάθε μέρος του συστήματος ξεχωριστά και αυτό είναι που την κάνει πιο πολύπλοκη, αλλά και 

πιο ικανή για να λύσει πολύπλοκα προβλήματα με ποιοτικά στοιχεία. Η μεθοδολογία αυτή χωρίζεται σε 7 

στάδια. Τα στάδια αυτά χρησιμοποιούνται με οποιαδήποτε σειρά αρκεί να υπάρχει λογική συνέχεια μεταξύ τους. 

1) Εισαγωγή προβληματικής κατάστασης/χώρου, 2) Εκφράζεται η κατάσταση του προβλήματος, 3) CATWOE 

ανάλυση που σημαίνει Customers, Actors, Transformation, Weltanschaung (ολιστική εικόνα προβλήματος), 

Owners, Environment, Constraints, 4) Δημιουργία εννοιολογικού μοντέλου, 5) σύγκριση μοντέλων με το 

πραγματικό κόσμο, 6) εξέταση των λύσεων και ποια από αυτές είναι εφικτή για υλοποίηση, 7) δράσεις για 

βελτιστοποίηση της λύσης. 

Όσον αφορά το workshop, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της καταξιωτικής συστημικής διερεύνησης (Κ.Σ.Δ.). 

Η Κ.Σ.Δ. εντάσσεται στο ρεύμα της Συστημικής Σκέψης και χαρακτηρίζεται τόσο από την εστίαση στα 

αποθέματα, στις ικανότητες, στην κουλτούρα και στα αξιακά πλαίσια των συστημάτων όσο και από τις 

δυνατότητές τους να οραματιστούν μια επιθυμητή κατάσταση. Αυτό που διαφοροποιεί την Κ.Σ.Δ. από τις 

προσεγγίσεις που εστιάζουν στην επίλυση ή τη διαχείριση των προβλημάτων,  αποτελεί η πρόσκληση να μην 

εργαστεί κάποιος με επικέντρωση στο πρόβλημα, αλλά στις ανάγκες και τα θέλω των ανθρώπων. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίδεται στη διεργασία της ομάδας και την ανάδειξη συνεργατικών και συμμετοχικών αντιλήψεων. Οι 

ερωτήσεις  αποτελούν  ένα βασικό εργαλείο της Κ.Σ.Δ., με τη χρήση του οποίου η στόχευση πραγματοποιείται 

τόσο στην ανακάλυψη όσο και στη σύνδεση με τις επιθυμίες και τα όνειρα των ερωτώμενων (Γκότσης, 2004).  

Έρευνα 

Η αρχή έγινε με τον εντοπισμό του προβλήματος. Συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και παρατήρηση της 

διαδικασίας ήταν κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Τα τελευταία χρόνια όλο και λιγότεροι 

φοιτητές συμμετέχουν στις συνελεύσεις με ποσοστά που συστηματικά μειώνονται. Η έλλειψη ενδιαφέροντος 

είναι μεγάλη και πολλές φορές είναι δύσκολο μέχρι και να συμπληρωθεί ο τυπικός αριθμός φοιτητών για να γίνει 

μία φοιτητική συνέλευση. Τα σημαντικά στοιχεία που χρειάζεται μία συνέλευση για να λειτουργήσει είναι λίγα. 

Μία καλή λειτουργική δομή και φοιτητές. Η εξίσωση δυσκολεύει και αποκτάει πολυπλοκότητα όταν πρέπει να 

υπάρξει αποτελεσματικότητα στην διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια, αναλύθηκε ο προβληματικός χώρος που είναι 

η διαδικασία της φοιτητικής συνέλευσης και από εκεί αφού κατηγοριοποιήθηκαν τα στοιχεία δημιουργήθηκε το 

CATWOE μοντέλο. Από εκεί προέκυψαν και τα εννοιολογικά μοντέλα που βοήθησαν στη διεξαγωγή των 

ερωτήσεων για το workshop το οποίο επακολούθησε. 

Αποτελέσματα  

Τα αποτελέσματα της έρευνας από το workshop έδειξαν, αρχικά ότι αυτό που θέλουν οι φοιτητές κυρίως από μία 

φοιτητική συνέλευση είναι αλληλεγγύη, στήριξη ίδιων πιστεύω, ωριμότητα, κατανόηση και σεβασμό. Στη 

συνέχεια ρωτήθηκαν για το πως θα ήθελαν να είναι μία ιδανική συνέλευση και οι απαντήσεις ήταν 

Α) να υπάρχει ενδιαφέρον από όλους τους φοιτητές για τα κοινά 

Β) διαπροσωπικές σχέσεις: να μην γίνονται προσωπικές επιθέσεις μεταξύ των φοιτητών για να μιλάνε όλοι χωρίς 

φόβο και να υπάρχει σεβασμός στο συνομιλητή 

Γ) να γίνονται συχνές συναντήσεις για να μπορεί να υπάρξει «τριβή» μεταξύ των φοιτητών: αυτό σχετίζεται με 

την ποιότητα ζωής. Να υπάρχουν χώροι που να παραχωρούνται στους φοιτητές οποιαδήποτε στιγμή, λιγότερο 

φόρτο εργασίας έτσι ώστε ο φοιτητής να μπορεί να αφοσιωθεί στα κοινά αλλά και σε άλλες δραστηριότητες 

εκτός του Πανεπιστημίου για να πάρει διαφορετικά ερεθίσματα. 

 Και όσον αφορά τις πράξεις που θα πρέπει να προηγηθούν για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, οι 

φοιτητές αποφάσισαν ότι δεν χρειάζεται μόνο αλλαγή η διαδικασία αλλά και ο φοιτητής σαν άτομο. Για αυτό 

χρειάζεται μαζικός διάλογος έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί κοινή τομή μεταξύ των απόψεων. Ο κάθε φοιτητής 
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ξεχωριστά αλλά και σαν κοινότητα να αναρωτηθεί ποιος είναι και τι θέλει να πετύχει μέσα από το σύλλογο. Θα 

πρέπει να συζητηθούν τα προβλήματα όλων έτσι ώστε να διαιρεθούν σε μικρότερα και να επιλυθούν σιγά σιγά 

και μαζικά και να διαμορφωθούν κοινοί πυλώνες έτσι ώστε μέσα από αυτούς να δρα ο σύλλογος. Οι βασικότεροι 

πυλώνες που προέκυψαν ήταν να δημιουργηθεί κοινός στόχος και όραμα στην οργάνωση, να δημιουργηθεί 

κουλτούρα οργάνωσης, να καθιερωθούν και να κατανοηθούν από όλα τα μέλη οι αρχές και πολιτικές λειτουργίας 

που υπάρχουν στο καταστατικό της συνέλευσης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εάν γίνουν όλα αυτά από τα αποτελέσματα θα υπάρχει συνεργατικότητα και αλληλοσεβασμός, έτσι ώστε ο 

φοιτητής να νιώσει την συνέλευση δικιά του και να αισθανθεί υπευθυνότητα απέναντι στους άλλους φοιτητές. 

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία στην οργάνωση που είναι η βασικότερη διαδικασία 

έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικότητα στη διαδικασία. Η συνέλευση είναι ένα αυτοποιητικό 

σύστημα, που σημαίνει ότι δημιουργείται και καταστρέφεται από μόνη της διότι στο τέλος κάθε συνέλευσης οι 

φοιτητές φεύγουν και στην άλλη συνέλευση έρχονται οι ίδιοι ή διαφορετικοί. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό 

κάθε χρόνο να γίνεται μία συνέλευση που θα συζητείται το όραμα και ο στόχος του φοιτητικού συλλόγου για την 

παρούσα χρονιά.  Με το πέρας του workshop όλοι έφυγαν με χαμόγελα και αισιοδοξία και ήταν ήδη φανερό σε 

όλους το τι έπρεπε να επακολουθήσει για να γίνουν τα όνειρα πραγματικότητα. Γιατί όπως είπε και ο Antoine de 

Saint-Exupéry 

 «Ένας στόχος χωρίς σχέδιο είναι απλά μία ευχή». 
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Abstract 

Production and Industrial Engineering are domains that increasingly require a sophisticated and multidisciplinary set of skills. 

As modern educational mechanisms shift towards more advanced patterns of remote and asynchronous training, the learning 

objects that populate them have emerged as an ideal application field for monitoring and evaluating the consumption of better 

composed and enriched content. The knowledge body currently offered in many e-Courses that serve the domain of 

Engineering Education is commonly structured in a thematically organized syllabus of videos and narrated presentations. 

Trading large bodies of texts and images with short and focused video content has been proven to better trigger the trainees’ 

attention and maintain a more reliable learning context. That is because such a context can be populated with much more 

vibrant, realistic and application-oriented content. Facilitating this, annotated and narrated videos manage to convey more 

information with sophisticated case studies and fully digitized experiences from industrial shop-floors, to highly congested 

production fields. This article discusses the ability of photorealistic 3D models and interactive 3D objects to support such 

competencies development and empower engineering perception. Introduced as a complementary dimension of video training, 

the proposed research invests in photorealism and interactivity and empowers the trainee to experience with more control and 

greater detail the functional behavior of machine elements. Structured as the exercise material for a Lab of Mechanical 

Design, photorealistic 3D models were produced and embedded in an e-Learning platform for engineering students to 

evaluate. Their piloting sessions and feedback were captured through an extensive questionnaire, allowing for a deeper 

understanding of the approach's efficiency and results.  

Keywords: Engineering Education, 3D Modeling, e-Learning, Machine Elements 

INTRODUCTION 

Modern industry is currently functioning inside a context of increasingly refined regulations and sophisticated 

guidelines. Adopting and incorporating advanced rules and specifications into a highly focused enterprise domain 

requires engineers that posses multidisciplinary skills that span from information and communication technology 

(ICT), to business and finance. Furthermore, solid knowledge of basic normative and legislative aspects is often 

required as means to interface in cross-functional teams and autonomous departments[1]. 

During the last decade e-Learning has reached significant maturity and gained even more popularity and ubiquity. 

Relevant research has pushed the boundaries towards a wide spectrum of directions, allowing asynchronous 

training and learning to earn its place as a rapidly adopted paradigm inside and outside academia and 

workplace[2]. Contributing to this, cloud technologies and enterprise social networks have provided the 

infrastructure and the context for the development of new learning tools and content, even more oriented and 

adapted to the learner and his or her needs[3]. Collaborative platforms and mobile learning services are now able 

to maintain and repurpose a constantly active link between the learner and an ever-growing pool of thematically 

organized and enriched knowledge. It is a link that invests on asynchronous interactivity, personalized experience 

and well-balanced modules of immersive content[4].  

The cost of deploying and populating an e-Learning solution, inside an academic institution or an enterprise, can 

be much lower than that of managing and coordinating the assets and the process of conventional learning and 

training. The flexibility offered and the fact that e-Learning is by design an interactive and engaging experience, 

makes it appropriate for learners that require versatility, autonomy and the opportunity to access and consume 

more diverse and qualitative learning objects. Content and delivery are the main pillars of e-Learning, and their 
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digital nature has allowed them to now reach a global audience in a convenient way and furthermore supplement 

most if not all providers of traditional learning[5]. One of the main advantages of on-line education is that 

thousands of learners can utilize the infrastructure and consume the digital assets of multiple repositories through 

a single virtual environment. The complexity of these assets has grown exponentially offering better linked 

knowledge and highly contextualized information[6]. E-learning objects have evolved from page-to-page content 

with images and well-formatted text, to fully immersive experiences inside 3D virtual environments with 

augmented reality tools and interactions[7]. Video training, 3D visualizations and virtual labs constitute content 

dimensions that match and captivate the attention of modern learners. 3D modeling environments is a platform 

upon which simulation and case studies have build solid understanding and connection with learners' needs[8]. 

Engineering students often have a much deeper understanding of complex structures and commonly can more 

efficiently consume such representations. While their familiarity with such content is a facilitator to better 

knowledge assimilation, their expectations and needs grow accordingly[9]. Engineering students constitute a very 

challenging user to profile as a target learning group. They are early adopters of technology, constant followers of 

trending information and consumers of highly detailed media. Accustomed to such content, they have emerged as 

a more sophisticated audience to captivate and motivate with e-Learning content[10]. While the ICT aspect of an 

e-Learning platform gains their attention and preference, the content often fails to meet their expectations in 

terms of media quality and interaction. In this paper we explore how the leveraging of role, control and quality of 

3D objects can benefit the experience of an engineering student inside an e-learning platform. In the next section 

we present the process of developing content that enhances the perception and clarity of how certain machine 

elements operate and fail. Delivered as e-Learning content that supports the exercises of a Mechanical Design 

Lab, the provided 3D models leverage quality, moving from detailed geometry and positioning to highly detailed 

textures and photorealism. Furthermore, we invest in tools that empower students to interactively handle 3D 

objects with annotations, and select the best viewing angle that allows them to optimally understand the studied 

components and events. 

E-LEARNING OBJECTS FOR MACHINE ELEMENTS 

The approach of the presented research is to build upon modern e-Learning tools and platforms and enrich them 

with content and interactivity that upgrades the learning experience. We have designed Mechanical Design 

exercises and implemented them as e-courses that engage the learners with intuitive tools and sophisticated 

content. The course structure and module types give learners more control over media objects and exercise 

calculations. Specifically, photorealism and high resolution textures have been used to create 3D models and 

animations that stimulate learners' attention and maintain their focus in understanding the operational behavior of 

machine elements at key stages of their life cycle. The visualizing environment offers viewing features that 

motivate interactivity and support learners to navigate, handle and study every aspect of the modeled elements 

and animated events. The delivered implementation is based on the widely adopted platform Moodle and 

facilitates appropriate extensions and plug-ins to embed code and integrate tools that render the following 

content: 

• Calculation forms for the validation of final results and evaluation of different input sets. 

• Video tutorials to guide learners through each stage of the SolidWorks2 CAD process. 

• Gallery for high resolution stills of 3D models that visualize failure events. 

• 3D model viewer that renders in real-time and offers informative annotations. 

The Moodle Platform 

Usage of an advanced and well-established platform like Moodle has distinct benefits that couple with 

requirements and specifications of our research: 

• Moodle offers an easy and versatile user and access control management, supporting the corresponding 

tasks and administrative actions with a full set of features incorporated into its core. 

• Moodle constitutes a platform that simplifies and automates the process of frequent updates. Many of such 

updates are crucial for the fluid and fine tuned operation of extensions and plug-ins that drive the enriched 

content of our e-courses. 

 
2 SolidWorks, http://www.solidworks.com/ 

http://www.solidworks.com/
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• As a web platform Moodle functions at a central point of installation, which in turn supports easy system 

backups, failure recovery and security configurations. 

• Being and open source system is one of Moodle greatest strengths and advantages. Its structure and 

architecture fosters customization and encourages new ways to create and display training modules. 

• As a direct result of the former feature, Moodle has become a leading platform compatible with a rich and 

diverse pool of extensions and themes. This enables tailoring of both content and learning methodology, 

matching them to specific needs such as the ones of engineering students.  

Video Tutorials and Calculation Forms 

Within the context of the proposed framework, the role of annotated video tutorials is an integral part of the 

learning process, as a widely adopted content type by most modern providers of e-training and e-learning courses. 

Media consumption of this type, offers the baseline of user control and a tool where the user can interact with the 

content. The goal is for the learner to follow steps and draw instructions in order to replicate a methodology and 

achieve the same result. We evaluate the success of video tutorials as the combination of two main elements, 

namely the virtual environment and the instructions. The virtual environment is the workspace where the targeted 

process is visualized by changing views and switching between content types that better convey each step. It is 

the main visual canvas and allows the presentation of complex scenes and graphs, including kinematics, plant 

layouts, and multimedia components. The annotated instructions operate as pointers to the objects populating the 

virtual workspace. The visualized process is enriched with a second layer of content that represents milestones, 

progress structure, critical points and many other semantic means that learners understand, consume and orientate 

themselves more efficiently in the virtual workspace. The calculation forms act as a validation tool that learners 

can use to cross examine results and confirm the correct completion of the lab's computations. They were 

developed through the use of web technologies (HTML3, CSS4, JavaScript5) and the produced code is able to run 

inside a Moodle extension that enables its controlled and monitored execution. Each lab's respective form 

provides a way to easily check the final result for multiple sets of input parameters. This helps identify and map 

the input sets that produce results beyond the threshold of certain failure events. Furthermore, given that the code 

operates directly in the context of the course, it is possible to reuse it in future mechanical design exercises that 

study multi-staged scenarios of failure events. 

Photorealism and Interactive 3D Models 

The potential of the provided 3D virtual environments and 3D objects lies first in the training of personnel that 

has the skills and background information to translate the visualized components into actionable knowledge. 

Modern engineering departments are currently familiarizing faculty and students with the concepts of Learning 

Factory[11] and its modern paradigms[12]. Adopting mechanisms that can instantiate these concepts, our 

research employs photorealism and interactivity to create a virtual training experience that offers the potentiality 

of better immersion without the cost and scheduling overhead of using expensive machinery units and physical 

mock-ups inside a classroom or a lab. Training through the use of 3D objects offers very tangible and competitive 

advantages over traditional methods of vocational education and training (VET): 

• Enrolling in courses with consistent participation and interactive sessions. 3D training simulates real world 

experiences and this capturing process captivates trainees and increases retention. 

• Trainees can navigate and explore events and spaces in a risk-free, but nevertheless realistic environment 

that encourages learning and ensures safe experimentation. 

• Accelerated learning with leveled content consumption and longer unsupervised sessions adds up to a 

more cost-efficient allocation of resources, capitalizing in passive assets and allowing better allocation of 

human resources in key aspects of training. 

• 3D virtual training is very effective in demonstrating interconnecting mechanisms and interfacing 

components inside sophisticated machinery that cannot be accessed or viewed by human eye. 

Creating a virtual environment, where engineering students can experience how machinery operate and fail with 

high fidelity visual representations, is a key target of our research. We have designed accurate 3D models of 

machinery and placed them in 3D viewer course modules that help display, annotate and study events of rare and 

 
3 HTML,  https://www.w3schools.com/html/ 
4 CSS, https://www.w3schools.com/css/ 
5 JavaScript, https://www.w3schools.com/js/ 

https://www.w3schools.com/html/
https://www.w3schools.com/css/
https://www.w3schools.com/js/
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critical failures. Making such visualizations, for a variety of failures and normal operations, available to everyday 

access can develop important perception and analytical skills that students could hardly acquire even in real 

industrial shop-floors. Allowing this type of knowledge to be asynchronously accessed by engineers and 

customized in a personalized manner, can lead to even more tangible benefits, simply through the filtering of 

digital assets and the real-time compilation of immersive scenarios. Our implementation handles the viewing of 

3D models through the Sketchfab 6web application (Figure 2). Browsing photorealistic models and consuming 

the annotated information is the first step towards a larger use of 3D technologies linking academia and industry 

with training repositories of high quality digital assets. Since the point-of-access of such virtual environments can 

easily become anyplace outside the classroom or the production filed, their services can be invoked by 

specialized roles and profiled events that originate from the maintenance domain. A platform such as Moodle can 

provide the environment where engineering professionals and students communicate and collectively annotate 

and study immersive visualizations of failure events and maintenance practices. What is currently organized as e-

courses for a Lab of Mechanical Design, can easily scale to integrate 3D models, technical manuals, photographs, 

audios and videos that enhance an extremely accurate 3D representation of products and plants for training, 

every-day and extra-ordinary maintenance. 

 

Figure 2. 3D model viewer embedded in the course 

CONCLUSIONS 

The delivered content and learning platform were evaluated by engineering students and their feedback captured 

through the use of a questionnaire. The questionnaire starts with exploring how participants evaluate the 

availability of 3D objects in other training material. Their feedback described this availability as lacking, with 

static and non-dynamic exceptions. Then participants were called to rate the quality and contribution of the 

produced 3D models in the learning experience. We found that more than 60% rated the quality of 3D models 

and animations as “Very Good”. When prompted to rank the importance and added value of photorealism, almost 

70% of them responded with “Very Important”.   

Frameworks and tools that build 3D virtual spaces in web environments have evolved through the use of cloud 

and web technologies and are now able to efficiently integrate with advanced e-Learning systems. 3D 

photorealistic content can accurately communicate design details and simulate the visual stimulus of real 

 
6 Sketchfab, https://sketchfab.com/ 

https://sketchfab.com/
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processes. Such features trigger the imagination of students and allow them to fuse knowledge from the design 

thinking and the life-cycle condition state of multiple engineering objects that could never either wise be viewed 

or compared. This article has looked into the use of photorealistic 3D models and their supporting interactive 

viewing tools as content modules for an e-Learning platform that support a growing curricula of lab exercises for 

machine elements. Our research concludes that immersive 3D models offer a learning content type that increases 

flexibility, knowledge depth and cost-efficiency. We strongly believe that both the development and assessment 

of engineering competence and design skills constitute fields where virtual training with immersive environments 

and objects can outperform traditional e-training solutions and provide the solid platform for Learning Factories.  
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Abstract 

In the Greek educational system with all the actors involved in public and private education, it is now established that the 

cognitive and metacognitive ability of the pupils is constantly declining. Formative assessment is one of the basic tools that 

inform a student and a teacher about the changes that both have to do in the teaching and pedagogical process. This work uses 

the Moodle learning platform 3.2.1 in order to apply the formative assessment to the daily routine of the school. A paradoxical 

phenomenon that affects the educational community is the enormous variation in grades of Panhellenic examinations with the 

four-month marks. This work attempts to quantify the deviation by using neural networks. Each student can participate in 

weighted tests so to create a history of data and then by applying algorithms to the Matlab environment to produce a 

prediction of his score. 

Keywords: Evaluation, Formative Evaluation, Moodle, Neural Networks, Matlab 

METHODOLOGY 

This study attempts to measure the interaction between teachers and students by using learning platforms in 

mathematical assessment. The online moodle platform was used. Appropriate modules were created with theory 

and competitions for different classes. Especially in the directions of the 3rd High School class there is the 

unlimited possibility for long-term three-hour repeated tests. There is direct feedback to the students because with 

the help of technology, the answers to photos can be sent directly, there is direct grading and the examined sees 

his weaknesses and can be improved. Student participation and mobility is universal, and the formulation of 

weaknesses in concepts is now strong and effective, as there is no limitation of the classroom and time. 

Algorithms were then applied to the matlab environment to predict the student's score. The algorithms that were 

implemented were compared and analyzed in order to find the most suitable algorithm to solve the prediction-

demand problem with the specific data. They were used as objective criteria: 

1. the mean squared error mse1 between the output vector resulting from the simulation of the training vector p1 

and the desired output a5 vector during training (Note: the value of mse1 shows how well the network was 

trained). 

2. mse2 between the output vector resulting from the generalization phase of the vector of the estimation set p2 

and the desired output vector of the estimation set a6 (Note: the value of mse2 shows how well are the results of 

the output of the network during the final phase of emulation). 

However, the newcf learning functions in combination with the trainbr training function as many times as the 

algorithms ran their errors were very small within their allowable limits and their predictions were correct. Table 

1 shows the algorithms of the Artificial Neural backpropagation Networks with feed-forward that were 

implemented and the corresponding rates of mse1 and mse2. 

From Table 1 it follows that algorithms 2, 5 are not the optimal solution, because the values of mse1 and mse2 

are much larger than the corresponding values of algorithms 1,3,4,6. Therefore, the interest is focused on these 

algorithms. 

At first glance, it shows that the smallest values for mse1 and mse2 are given by algorithm 4, which is the 

implementation of Artificial Neural backpropagation Networks with feed-forward with networking function 

newcf, trainlm network education function. In addition to the small values of mse1 and mse2, other advantages of 

algorithm 4 are the short training time of the network, since the number of iterations during training is 1. 

mailto:jimvarveris1968@gmail.com
mailto:mdsa86a@gmail.com
mailto:simsymeoon@yahoo.gr
mailto:goumas@teiemt.gr
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Then algorithm 6, which is the implementation of an Artificial Neural backpropagation Networks with feed-

forward with a newcf networking function, a trainbr network training function and a squared error sse function. It 

is noted that the most important advantage of algorithm 6 is that the generalization phase will be more likely to 

be correct than in algorithm 4. 

This is explained as follows. Normalization is done in the safest way, since the training function of the network is 

the trainbr, which, as we know, only changes the number of synaptic weights and polarizations that the network 

needs to be trained on the basis of data and not all network parameters, which may eventually lead to an 

erroneous generalization phase. Finally, algorithm 6 is chosen, because more and more historical data will be 

added to the network over the years, which requires a larger network and longer training time. However, the 

training time for any large network with the trainbr will always be less than the training time of the corresponding 

network size with the trainlm. 

Table 1 Algorithm 

Algorithm Algorithm Characteristics Repetition Number mse1 mse2 

No1 newff-traingd 5(target achievement)  0.0138 4.0433 

No2 newff-traingdm 5000(no target achievement) 4.222 0.778 

No3 newcf-traingdx 88(target achievement) 0.0983 6.2244 

No4 newcf-trainlm 1(target achievement) 0.0005 2.8289 

No5 newcf-trainlm msereg 10(no target achievement 0.0000 33.1715 

No6 newcf-trainbr 33(target achievement) 0.4694 7.0283 

CONCLUSIONS 

Entrances are the scores of the weighted tests. Because students cannot write many tests, the algorithm 6 is 

preferred because of the small number of inputs which is most reliable. Neural networks give great importance to 

the momentum of the inputs, which is not done by statistics. The prediction they make becomes a deviation in the 

results that we expect in relation to the four-month oral grades. 

Suggestion 1: For future work it is proposed to build an algorithm that would upgrade the exercises and questions 

through a question bank for targeted student improvement. 

Suggestion 2: With the help of neural networks, build robust tools to upgrade the way students are evaluated so 

that there is no huge variation between their actual knowledge of the four-month marks and written examinations. 

Suggestion 3: With the help of neural networks, reliable tools can be built to reduce the deviation of pupils' actual 

knowledge from school to school. 
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Περίληψη 

Η έννοια του «ακαδημαϊκού καπιταλισμού» εμφανίστηκε ως όρος στη βιβλιογραφία τη δεκαετία του 1970 (Nisbet, 1971) ως 

κριτική στην αλλαγή φιλοσοφίας των πανεπιστημίων στις ΗΠΑ μετά τον 2ο ΠΠ, ενώ ως συνεκτική θεωρία διατυπώθηκε 

κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έπειτα (Slaughter and Leslie, 1997, 2001; Rhoades and Slaughter, 2004). Το 

πεδίο έρευνας της θεωρίας του ακαδημαϊκού καπιταλισμού είναι η επίδραση της επικράτησης του φιλελεύθερου οικονομικού 

μοντέλου στην ανώτατη εκπαίδευση και οι τρόποι με τους οποίους αντιδρούν σε αυτό τα δημόσια πανεπιστήμια (Slaughter 

and Leslie, 1997). Όσον αφορά στην Ελλάδα, γίνεται η υπόθεση ότι είναι δυνατό να παρατηρηθούν δείγματα εκδήλωσης 

φαινομένων των πρώιμων σταδίων της θεωρίας, λόγω της ημιτελούς ανάπτυξης του φιλελεύθερου μοντέλου στην οικονομία. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση ποσοτικών δεδομένων που αφορούν την κρατική και 

λοιπή χρηματοδότηση και την εσωτερική διανομή πόρων των ελληνικών πανεπιστημίων, προκειμένου να καταδειχθεί η 

ύπαρξη ή μη δύο βασικών διαπιστώσεων της θεωρίας του ακαδημαϊκού καπιταλισμού⸱ συγκεκριμένα ότι η μείωση της 

κρατικής χρηματοδότησης και η κατεύθυνσή της προς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί βασικό παράγοντα 

πρόκλησης εσωτερικών αλλαγών στα πανεπιστήμια και ότι αυτές οι αλλαγές αποτελούν παράλληλα συνάρτηση των αλλαγών 

στο χρηματοδοτικό τους περιβάλλον. Από την ανάλυση προκύπτει ότι υφίσταται τάση μείωσης της κρατικής 

χρηματοδότησης και κατεύθυνσής της προς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, η οποία μπορεί να συσχετιστεί με τις 

αλλαγές που παρατηρούνται στον τρόπο εσωτερικής διανομής των πόρων των πανεπιστημίων και στη σύνθεση της 

χρηματοδότησής τους. 

Λέξεις Κλειδιά: Ακαδημαϊκός Καπιταλισμός, Ελλάδα, Εξάρτηση από Πόρους 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό σκοπό την αναζήτηση της σχέσης μεταξύ της διαχρονικής διαμόρφωσης του 

χρηματοδοτικού περιβάλλοντος των δημόσιων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και των 

διαρθρωτικών αλλαγών στο εσωτερικό τους. Ειδικότερα γίνεται εστίαση στη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων της 

δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης από διαφορετικές πηγές, καθώς και τη διαχείριση της χρηματοδότησης από τα 

ιδρύματα, μέσα από ποσοτικά δεδομένα 

Βάσει των παραπάνω επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση της θεωρίας του ακαδημαϊκού καπιταλισμού μέσα από 

την άρθρωση και την απόπειρα επιβεβαίωσης τριών υποθέσεων: (1) υφίσταται στατιστικά σημαντική μείωση της 

κρατικής χρηματοδότησης για την ανώτατη εκπαίδευση με παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης για έρευνα 

και ανάπτυξη; (2) η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για την ανώτατη εκπαίδευση σχετίζεται αρνητικά με 

τις δαπάνες των πανεπιστημίων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης; και (3) η αύξηση της κρατικής 

χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη στην ανώτατη εκπαίδευση σχετίζεται θετικά με τις δαπάνες των 

πανεπιστημίων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και με τον αριθμό προσλαμβανόμενων ερευνητών; 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ 

Η έννοια του ακαδημαϊκού καπιταλισμού 

H θεωρία του ακαδημαϊκού καπιταλισμού είναι πολύπλευρη και συνθέτει τις συνιστώσες της με τη χρήση 

θεωριών και εννοιών από άλλα επιστημονικά πεδία. Δύο βασικές έννοιες-μηχανισμοί είναι αυτές της 

αναδόμησης (restructuring) της ανώτατης εκπαίδευσης και της εξάρτησης από πόρους (resource dependence), 

όπως παρατηρούνται στον τρόπο λειτουργίας των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.  
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Η έννοια της αναδόμησης (restructuring) 

Η έννοια της αναδόμησης περιλαμβάνει τις παρατηρούμενες δομικές αλλαγές στην οργάνωση των 

πανεπιστημίων⸱ αλλαγές στον αριθμό, τη διάρθρωση και το μέγεθος των τμημάτων, ίδρυση διεπιστημονικών 

μονάδων, διαφοροποίηση εσωτερικής διανομής πόρων, διαφοροποίηση ακαδημαϊκής εργασίας, κλπ. (Slaughter 

and Leslie, 2001,155). Το ευρύτερο θεωρητικό πεδίο ερμηνείας αυτών των αλλαγών είναι η μετάβαση από την 

κοινωνία της γνώσης στην οικονομία της γνώσης (knowledge economy), στην οποία το πανεπιστήμιο καλείται 

να προσαρμοστεί, προχωρώντας στις προαναφερόμενες αλλαγές (Powell and Snellman, 2004, Marginson, 2010). 

Η έννοια της εξάρτησης από πόρους (resource dependency) 

Ενώ η έννοια της αναδόμησης είναι περισσότερο περιγραφική, καθώς βασίζεται σε παρατήρηση των εξωτερικά 

αντιληπτών αλλαγών στην ανώτατη εκπαίδευση, η έννοια της εξάρτησης από πόρους επιχειρεί να εξηγήσει μια 

ευρύτερη αλληλεπίδραση του πανεπιστημίου με το περιβάλλον του. Εστιάζοντας ειδικότερα στο πανεπιστήμιο 

ως μονάδα ανάλυσης, επιμέρους θεωρίες έχουν προταθεί για την ερμηνεία της σχέσης του με τις πηγές 

χρηματοδότησης. Μία από αυτές είναι η θεωρία εξάρτησης από πόρους (resource dependency theory), σύμφωνα 

με την οποία «οι οργανωσιακές δομές και δραστηριότητες ενός οργανισμού αντανακλούν τη σχέση του με τις πηγές 

οικονομικών, ανθρώπινων και άλλων πόρων. Στην περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης, αυτό σημαίνει ότι τα 

πανεπιστήμια είναι ενσωματωμένα σε περιβάλλοντα στα οποία άλλοι οργανισμοί – όπως οι χρηματοδοτικοί 

οργανισμοί – ελέγχουν τους πόρους» (Cantwell and Taylor, 2015). 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η παρούσα ανάλυση αφορά την ελληνική δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Η έρευνα για την ελληνική ανώτατη 

εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινήσει από σχεδόν μηδενικό σημείο, ελλείψει σημείου αναφοράς στη βιβλιογραφία 

που να επιβεβαιώνει ή να απορρίπτει κομμάτια της θεωρίας, ώστε να τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω εμβάθυνση, 

εξετάζοντας αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εμφάνισης φαινομένων και μηχανισμών ακαδημαϊκού καπιταλισμού. 
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Abstract 

This project examines the impact of education on entrepreneurship and highlights the challenges and success factors 

associated with it. The role of universities in promoting and supporting entrepreneurship is addressed, and a summary of 

results of a short survey conducted in the Democritus University of Thrace is preented. The survey aim was to understand the 

students perception on the current entrepreneurship teaching approaches and analyze and exploit the findings in order to 

identify weaknesses, so as to identify the potential for improvement in the teaching methods. The results of the survey show 

that the relation between the Greek universities and Greek businesses is not very well developed today, while 

entrepreneurship education in Greek universities is in an early form compared to foreign universities. The Greek university 

should significantly upgrade the content of entrepreneurship education programmes in order to provide a real benefit to its 

students.  

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship Education, Interconnection between Universities and the Business World 

INTRODUCTION 

Entrepreneurship is considered to be the driving force for boosting economic growth. The role of higher 

education in creating more and better entrepreneurs can make a decisive contribution to the future business of 

students [1]. Nowadays, entrepreneurship is considered as a basic skill that is necessary for all students (but also 

for society, macroscopically) regardless of specialty. On a broader level, entrepreneurship education is addressed 

to all i.e. to future entrepreneurs (self-employed / business owners) or to employees who have a business culture 

and innovative thinking [6]. In this sense, entrepreneurship is related to modern career ideas that focus on 

flexibility and different skills in order to face the modern labour market [4]. 

Entrepreneurship education is more complex than other business issues. A critical competence is when the 

mission and purpose of universities about entrepreneurship is based on providing graduates with high-level 

knowledge and skills in business. These are necessary for a business, because a critical thinking process based on 

reasoned decisions often result in several rather than unique solutions. "Experiential learning" is widespread, and 

reflects the notion that entrepreneurship education is based extensively on experience rather than on systematic 

teaching approaches. It is important for everyone not only to learn through the acts of third parties but to learn 

through its own actions. [3]. 

THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN PROMOTING ENTREPRENEURSHIP 

An effective cooperation between higher education institutions and businesses is a mutually beneficial 

relationship for both parties. Students and teachers can contribute to businesses, based primarily on their 

theoretical knowledge, and businesses can contribute to higher education institutions based on their practical 

knowledge. In order to benefit both parties, co-operation should have a long-term orientation [1]. Raising 

awareness and the offer of educational programmes, courses and entrepreneurship activities require the support of 

students' entrepreneurial ideas [2].  

mailto:panmpots@pme.duth.gr
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The emphasis is on creating entrepreneurial spirit, culture and skills. Students take advantage of the programmes 

that include both seminar lessons, counseling and support about the entrepreneurship development and therefore 

the issue of developing entrepreneurial attitudes and skills can not be considered separate from the overall course 

content. 

Entrepreneurship courses and activities have to be part of a wider business programme within the university. The 

commitment of an educational institution to support entrepreneurship is achieved through the development of 

special spaces, such as «incubators» and through the support of the student’s start-ups [1]. The main goals of the 

training programmes that support entrepreneurship are [3]: 

a) The inspiration of students in order to recognize their entrepreneurial skills through the development of 

knowledge, necessary skills, the ability to understand and critically syntesize concepts. This can lead to the 

development of their self-confidence and efficiency in organizing and executing the actions needed to start a new 

business. 

b) The development of a learning framework within which, students will learn how to evaluate ideas using 

specific methodologies and tools. 

c) The support of potential entrepreneurs through specific structures in order to implement their ideas. 

FACTORS OF SUCCESS 

A necessary framework of conditions for integrating entrepreneurship into higher education, ensuring that 

entrepreneurship will be spread throughout the range of courses and will cover a wide range of cognitive subjects 

in various sciences, includes [4,5]:  (a) public policies and the overall external environment which can ensure that 

entrepreneurship teaching can be effectively disseminated (external context conditions),  (b) at the level of higher 

education institutions, the extent to which traditional lectures have been replaced by a way of teaching, with the 

important element of active self-learning integrated into it, and (c) the training of teachers about business issues 

with the simultaneous contribution and involvement of experts from the business world. The absolute success 

factor is the transformation into a "business university" characterized by a diffused business culture. Many 

universities and colleges around the world are clearly moving in this direction, but they are still far from this goal. 

 

Figure 1. Success factors for the development of entrepreneurship by universities 
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RESULTS OF QUANTITATIVE RESEARCH 

According to a survey conducted at the Democritus University of Thrace, all the students attending all the 

faculties and departments of the DUTH, in the year 2015, assessed how the university supports the development 

of entrepreneurship. It was noted that a large number of respondents (85%) considered that entrepreneurship 

initially contributed to job creation and that it played an important role in the competitiveness (55%) of each 

economy, while it assists the community as well. Also, a large percentage of the students (54.83%) estimates that 

entrepreneurship education contributes to the personal and professional development of graduates and they 

generally understand the issues that are faced by entrepreneurs in the process of setting up a business (61.29%). 

Only 32% of respondents are convinced that they will start a business as they do not feel confident about their 

knowledge and skills while a large percentage (45.16%) believes that they should have some experience in 

business before finishing their studies. The 53.35% of the respondents believe that the university should actively 

support the creation of entrepreneurship programmes for its students, while 42% believe that the structure, 

teaching and curriculum about entrepreneurship should be re-examined and should provide strong 

interconnection with industry (51.61%). 

CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS 

The main findings of the survey show that the relation between the Greek universities and Greek businesses is not 

very developed today, while entrepreneurship education in Greek universities is in an early form compared to  [2] 

universities. The Greek university should significantly upgrade the content of entrepreneurship education 

programmes in order to provide a real benefit to its students. The development of a unified framework that will 

guide entrepreneurship programmes within the university is of great importance in order to have a clear teaching 

structure and curriculum in all universities. The structure and content of the curriculum at Democritus University 

of Thrace (DUTH) should be re-examined in order to become more competitive with strong links to the local and 

wider industry. The DUTH should support more vigorously the entrepreneurship programmes for its students, 

which should play an important, rather than a complementary role in the curriculum. Finally, there should be a 

support framework that will enable new businesses to benefit from funding under favorable terms, in their early 

stages. 
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Abstract 

The objective of this paper is the modeling and forecasting international tourist arrivals to four prefectures of Crete in the year 

2012, based on the actual tourist arrivals data over the period 1993 – 2011, using one-step-ahead forecast. In particular, in this 

paper is presented a comparative study of time series forecasts of international travel demand for the four prefectures of Crete 

using a variety of statistical quantitative forecasting models along with Neural Networks Models. 

Keywords: Tourism Demand, Forecasting, SARIMA Models, Neural Networks Models. 

INTRODUCTION 

Tourism is one of the most dynamic sectors of the global economy. Being the major economic activity in many 

countries, it has multiple and significant effects on many other sectors of the economy and it contributes to the 

overall economic development of the countries. Nowadays, tourism is not only an economic issue but also a 

social, cultural and political activity that involves both local societies and countries and relates to all social 

classes.Greece is nowadays a popular tourist destination, recording a continuous increase in arrivals of tourists 

since 1950 (Bouhalis, 2001). It's position in the world ranking of the arrivals is particularly high according to the 

data from the World Tourism Organization (W.T.O.). In recent years Greece has a steady position between the 

13th and 15th place on the list of countries with the highest number of arrivals, a position which automatically 

makes it one of the most important destinations internationally.Particularly, Crete is one of the most popular 

Greek destinations. Over the 15% of the total arrivals to the ports and airports of the country are made via the city 

of Heraklion. At 2006, charter flights at Heraklion Airport are accounted for more than the 20% of all charter 

flights in the country and more than two million tourists visited Crete in the same year. This preference of tourists 

to Crete, reflected on the number of hotel rooms, which increased in Crete by 53% from 1986 to 1991, while at 

the rest of Greek regions showed an increase of only 25%.  

THE FORECAST OF TOYRIST ARRIVALS 

Because of the aforementioned significant contribution of tourism to the local economy and the nature of the 

tourist industry, the design of the tourism policy is crucial to the whole process of tourism development. It is 

widely accepted that any business design regarding tourism requires some form of decision-making, based on 

future forecasting (Palmer et al., 2006, Chandra & Menezes, 2001). Thus, the reliable and the accurate forecast of 

the tourism demand is essential in making decisions for effective and efficient planning of tourism policy. 

Moreover, the accurate forecasting of tourism demand is necessary for the successful design of the supply of 

goods, services and the infrastructures in tourism and in other service industries. The forecast configuration based 

generally on two basic conditions. The first one regards the quantitative method that is used and the second is 

how the economic variable behaves. The better the way the variables are created, the better predictions are 

expected to be formed. However, for this to be the case, the existing structure of the behavior of the variable's 

value should remain constant or almost stable in the near future.  

mailto:goumas@teiemt.gr
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RESEARCH METHODOLOGY 

The purpose of this paper is to predict the arrivals of tourists from all over the world in the four prefectures of 

Crete, for the year 2012, based on the actual data, i.e. the arrivals for the years 1993 to 2011, with one-step ahead. 

Then, the predicted values will be compared to the actual data of the arrivals of the year 2012. The objective of 

the survey is to compare the various statistical time series models, in order to identify the appropriate method for 

predicting the tourist demand for the four prefectures of Crete. The time series analysis was performed with the 

statistical software Minitab 17.0. Initially, from the time series diagram shown in Fig. 1 seems that the time series 

format is similar at the four prefectures and shows a high seasonality. Therefore, the forecasting methods used are 

suitable for seasonal time series and they are the Winter και SARIMA. Also, a method using neural networks, is 

used. The aim of the research is to determine whether these methods are equally effective for the prediction of the 

arrivals at all prefectures of Crete or the element of locality is involved. 

Figure 1.  The time series scatterplot for each one of the four prefectures of Crete.                                
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CONCLUSIONS  

Then a comparative assessment was made in the results of time series forecasts provided by seasonal models 

Winter, SARIMA, and the model with the use of neural networks, for the tourist arrivals in each one of the four 

prefectures of Crete. This is why comparative graphs were produced that show the curves of both the actual data 

of the arrivals of the year 2012 and the corresponding forecasts, using the above-mentioned models, for the four 

prefectures of Crete. The comparison is made for each month of the year 2012. The graphs are presented in Fig 2. 

In Figure 2, we can see that the SARIMA model overtakes the Winter model in forecasting arrivals of tourists in 

the Prefectures of Heraklion, Lassithi and Rethymnon. In the Prefecture of Chania, the forecasts of the arrivals by 

Winter and SARIMA models are very close and both models predicted with great precision the real arrivals of the 

tourists. Moreover, the SARIMA model for the Prefectures of Rethymno and Chania seems to be better, 
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compared to the neural network, while the neural network gives a better prediction for the Prefectures of 

Heraklion and Lasithi. Finally, it is concluded that the SARIMA model has a clear lead over the Winter model, in 

most cases, in predicting tourist arrivals, in the four prefectures of Crete, while the SARIMA and neural models 

appear to be equivalent, as results from this study. 

Figure 2. The predictions of the arrivals of tourists, in each one of the prefectures of Crete, by each one of the time series 

models. 

Heraklion Lassithi 

  

Rethymnon Chania 

  

REFERENCES 

Buhalis, D., (2001). Tourism in Greece: Strategic Analysis and Challenges. Current Issues in Tourism, Vol.4, 

no.5, pp. 440-480. 

Chandra, S., and Menezes, D. (2001) Applications of Multivariate Analysis in International Tourism Research: 

The Marketing Strategy Perspective of NTOs. Journal of Economic and Social Research, 3 (1) 77-98. 

Palmer, A., Montano, J.  & Sese, A. (2006) Designing an artificial neural network for forecasting tourism time 

series.  Tourism Management, Vol. 27, pp. 781-790. 

 



6ο Φοιτητικό Συνέδριο ΕΕΕΕ / 28.2-3.3, 2019 / Ξάνθη 

[103] 

Έρευνα & Ανάπτυξη και Παραγωγικότητα: Μια Βιβλιογραφική 

Ανασκόπηση 

Κεσίδου Χ. 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν. Μακεδονίας & Θράκης 

Καβάλα 

xaroulake@yahoo.gr 

Περίληψη 

Σε αυτό το έγγραφο παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την σχέση Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) και 

Παραγωγικότητας. Η σχέση αφορά τόσο το μέγεθος και το τομέα των επιχειρήσεων, όσο και τις δαπάνες, την ένταση, τις 

επενδύσεις και την δημόσια και ιδιωτική Ε&Α. Στην συνέχεια αναλύουμε την σχέση αυτή ανάλογα με την γεωγραφική θέση. 

Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας συμφωνεί για την θετική σχέση μεταξύ Ε&Α και Παραγωγικότητας. Οι 

αμερικάνικες επιχειρήσεις έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα μέσω της Ε&Α σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και τέλος η Ε&Α 

στην Ελλάδα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο με μικρό ποσοστό των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να διαθέτει τμήμα 

Ε&Α.  

Λέξεις κλειδιά: Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), Παραγωγικότητα, ΗΠΑ/ΕΕ, Ελλάδα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati (2015) του ΟΟΣΑ, ο ορισμός της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) 

περιλαμβάνει δημιουργική και συστηματική εργασία που αναλαμβάνεται προκειμένου να αυξηθεί το δυναμικό 

της γνώσης και να αναπτυχθούν νέες εφαρμογές της διαθέσιμης γνώσης. Η επένδυση σε δραστηριότητες Ε&Α 

αναπτύσσουν και εισάγουν την καινοτομία και τεχνολογία. Σε αυτή την εργασία πραγματοποιήθηκε μια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση για την σχέση της Ε&Α με την Παραγωγικότητα.  

Ε&Α ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Οι επιπτώσεις της Ε&Α στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και στην οικονομική ανάπτυξη αποτέλεσαν 

αντικείμενο ενδιαφέροντος για τους ερευνητές. “Οι επενδύσεις στη γνώση ενισχύουν την παραγωγικότητα της 

επιχείρησης και αλλάζουν την ανταγωνιστική θέση της σε σχέση με αυτήν άλλων επιχειρήσεων”(Doraszelski & 

Jaumandreu, 2013). Στο άρθρο τους οι Bravo-Ortega & García Marín, (2011) αναλύουν δεδομένα 65 χωρών από 

το 1965 - 2005 σχετικά με το δείκτη ολικής παραγωγικότητας (TFP) και τις δαπάνες της Ε&Α,  όπου τα 

αποτελέσματα τους αποδεικνύουν ότι μικρές αυξήσεις στην Ε&Α ενδέχεται να είναι αρκετές για την επίτευξη 

σημαντικών αυξήσεων του TFP. 

Ε&Α ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧH 

Παραγωγικό Χάσμα ΗΠΑ - Ε.Ε. 

“Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, παρατηρήθηκε ένα διευρυνόμενο χάσμα παραγωγικότητας 

μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει πλέον φθάσει σε σημαντικό 

μέγεθος. (Castellani et al 2018). Στην ανάλυση τους οι Castellani et al (2018), Cincera & Veugelers (2014), 

Ortega-Argilés et al (2014) αποδεικνύουν ότι οι συντελεστές Ε&Α για τις αμερικανικές επιχειρήσεις είναι 

μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους συντελεστές για τις ευρωπαϊκές. 

Ελλάδα 

Η Ε&Α βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο στην Ελλάδα και ο κύριος στόχος της βιομηχανίας είναι η 

προσαρμογή της εισαγόμενης τεχνολογίας (Giannitsis and Mavri, 1993, όπως αναφέρεται στον Souitaris, 2002). 
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Η μελέτη του Piperopoulos, (2007) σε 353 ελληνικές Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε Θεσσαλονίκη και 

Αθήνα, με την μορφή ερωτηματολογίων μέσω mail που διεξήχθη το 2004, διαπίστωσε ότι μόνο το 30% των 

ΜΜΕ έχουν τμήμα Ε&Α.  

ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάστηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για την σχέση Ε&Α και Παραγωγικότητα. 

“Στη θεωρητική βιβλιογραφία υπάρχει γενική συναίνεση ότι οι δραστηριότητες Ε&Α διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αύξησης της παραγωγικότητας’ (Kancs & Siliverstovs, 2016). Επίσης, 

παρατηρείται στην βιβλιογραφία μια δυσκολία των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παραγωγικότητα μέσω της 

επένδυσης Ε&Α σε σχέση με τις Αμερικάνικες και η Ελλάδα υστερεί στο τομέα Ε&Α σε σχέση με άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Περίληψη 

Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ως εκπαιδευτικού εργαλείου στην ξενόγλωσση τάξη είναι 

πλέον διαδεδομένη αφού αποδεδειγμένα δίνει ποικίλες δυνατότητες και προοπτικές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η 

τεχνητή νοημοσύνη με τη μορφή των ψηφιακών βοηθών είναι μια καινοτόμα εφαρμογή που μπορεί να δώσει νέα ώθηση στη 

διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να 

επικοινωνούν με τους ψηφιακούς βοηθούς χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι αφενός να 

παρουσιάσει τις δυνατότητες αυτών των συσκευών και αφετέρου να εξερευνήσει τον τρόπο και τα οφέλη της χρήσης των 

ψηφιακών βοηθών στη σχολική τάξη και συγκεκριμένα στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. 

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακός Βοηθός, Διδασκαλία Των Αγγλικών 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ψηφιακός βοηθός καλείται μία τεχνολογία η οποία δέχεται φωνητικές εντολές από έναν χρήστη και του παρέχει 

ηχητικές απαντήσεις. Αρχικά οι ψηφιακοί βοηθοί ήταν διαθέσιμοι μόνο μέσω κινητών συσκευών, ενώ τα 

τελευταία χρόνια έχουν ενσωματωθεί σε συσκευές που διαθέτουν μικρόφωνο και ηχείο (τα έξυπνα ηχεία). Οι 

δυνατότητες που έχουν περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος εντολών όπως την αναπαραγωγή μουσικής, ελέγχου 

έξυπνων οικιακών συσκευών, την άντληση πληροφοριών και ειδήσεων, τήρηση ατζέντας, ακόμη και 

διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αγορών. 

Σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες πληροφορικής έχουν επενδύσει στην τεχνολογία ψηφιακών βοηθών. Αυτή τη 

στιγμή οι δημοφιλέστεροι ψηφιακοί βοηθοί είναι η Siri (Apple), Google Assistant, Alexa (Amazon), Cortana 

(Microsoft), με κυρίαρχο στις πωλήσεις την Alexa της εταιρείας Amazon. Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 

2018 με τη συμμετοχή 1000 κατόχων ψηφιακών βοηθών έδειξε ότι το 71% χρησιμοποιεί καθημερινά τη συσκευή 

για μουσική (70%), πρόγνωση καιρού (64%), υπενθυμίσεις (46%), ειδήσεις (46%), διαδικτυακή αναζήτηση 

(47%) κ.ά. Οι πωλήσεις ψηφιακών συσκευών παρουσιάζουν τους τελευταίους μήνες σταδιακή αύξηση, 

προβλέποντας ότι στις αρχές του 2019 το 50% των καταναλωτών στις ΗΠΑ θα κατέχουν μία τέτοια συσκευή 

(Adobe Digital Insights, 2018). 

Καθώς οι απαιτήσεις και οι δυνατότητες των ψηφιακών βοηθών ολοένα και αυξάνονται οι εταιρείες Amazon και 

Google παρέχουν πλατφόρμες διαθέσιμες στους προγραμματιστές προκειμένου να επεκτείνουν τις δυνατότητες 

των βοηθών τους. Οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν Amazon Skills και Google Actions στις 

πλατφόρμες αυτές και να επεκτείνουν την λειτουργικότητα των ψηφιακών βοηθών. Από την άλλη πλευρά οι 

χρήστες μπορούν να «κατεβάσουν» και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα skills (ή actions) στις συσκευές τους. Κάτι 

αντίστοιχο συμβαίνει και στα κινητά τηλέφωνα όπου οι εφαρμογές προσθέτουν νέες λειτουργίες σε ένα έξυπνο 

τηλέφωνο. 

Σε σχέση με τα συνηθισμένα προγράμματα, αυτό που διακρίνει τους ψηφιακούς βοηθούς είναι η ικανότητα 

κατανόησης και αναγνώρισης φωνής (Natural Language Processing, NLP). Επιπρόσθετα, οι ψηφιακοί βοηθοί 

χρησιμοποιούν την μηχανική μάθηση έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, 

αναγνωρίζοντας πρότυπα. 

mailto:gterzopoulos@uom.edu.gr
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Όπως με κάθε νέα συσκευή τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα υπολογιστές και φορητές συσκευές, το ερώτημα 

είναι αν οι ψηφιακοί βοηθοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι νέες τεχνολογίες 

όχι μόνο δεν υπονομεύουν αλλά βελτιώνουν την κοινωνική εμπειρία της μάθησης προάγοντας τη συνεργασία 

μέσα στην τάξη και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ενισχύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα 

και να πετύχει περισσότερα. Καθώς η χρήση των ψηφιακών βοηθών βασίζεται στην αμφίδρομη επικοινωνία με 

τον χρήστη στην αγγλική γλώσσα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως μέσο εξάσκησης και εκμάθησης των αγγλικών 

σε μία σχολική τάξη. Επιπλέον έχουν μικρό κόστος και απαιτούν μόνο μία σύνδεση με το διαδίκτυο για τη 

λειτουργία τους. 

Οι ψηφιακοί βοηθοί δεν είναι μέχρι στιγμής ευρέως γνωστοί στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς αποτελούν μία 

νέα τεχνολογία. Έτσι η σχετική έρευνα είναι περιορισμένη. Παρόλα αυτά έχουν γραφτεί κάποια άρθρα σχετικά 

με τη χρήση τους σε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, η Ιστορία, η Κοινωνιολογία καθώς 

και η Γραφή και η Ανάγνωση (Lynch, 2018). Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να εξερευνήσει με ποιο τρόπο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη μια επαναστατική εφαρμογή όπως η Alexa της Amazon, και πώς 

μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία της μάθησης χωρίς να παραμερίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αφού αυτός 

θέτει τα όρια για οποιαδήποτε δραστηριότητα. 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται το πλαίσιο και τα αποτελέσματα της πιλοτικής χρήσης της Alexa σε μία 

σχολική τάξη. Η ενότητα 3 παρουσιάζει συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Οργάνωση και διεξαγωγή πιλοτικής χρήσης 

Στην πιλοτική χρήση συμμετείχαν μαθητές ενός δημόσιου σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και 

δύο εκπαιδευτικοί: ένας εκπαιδευτικός με ειδικότητα στην Αγγλική γλώσσα που διδάσκει το αντίστοιχο μάθημα 

καθώς και ένας εκπαιδευτικός ειδικότητας Πληροφορικής για την τεχνική υποστήριξη και τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής ώρας με αντικείμενο 

την κατανόηση νέων όρων στα αγγλικά.  

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και χρησιμοποίησαν ένα φύλλο εργασίας για την καταγραφή των απαντήσεών 

τους. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος οι μαθητές αναζήτησαν απαντήσεις για τη χρήση διάφορων συσκευών 

που έβλεπαν στις εικόνες, κάνοντας ερωτήσεις στον ψηφιακό βοηθό στα Αγγλικά και κρατώντας σημειώσεις με 

λέξεις ή φράσεις κλειδιά. Στη συνέχεια, διάβασαν ένα κείμενο από το οποίο ο εκπαιδευτικός είχε αφαιρέσει τις 

ονομασίες των συσκευών και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν λάβει από τον ψηφιακό βοηθό 

βρήκαν ποια συσκευή περιγράφει το κάθε κομμάτι του κειμένου. Ακολούθησαν ασκήσεις κατανόησης κειμένου 

(Reading Comprehension) και ασκήσεις με το νέο λεξιλόγιο. Οι μαθητές, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια του 

μαθήματος εργάστηκαν σε ομάδες, είχαν τη δυνατότητα να ρωτούν τον ψηφιακό βοηθό για τη σημασία 

(definition) αλλά και για την ορθογραφία (spelling) κάποιων λέξεων που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν. Στο τέλος 

της διδακτικής ώρας έγινε παρουσίαση των απαντήσεων από κάθε ομάδα. Στη συνέχεια δόθηκαν σύντομα 

ερωτηματολόγια στους μαθητές και πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τον εκπαιδευτικό σχετικά με τη χρήση της 

νέας τεχνολογίας. 

Αποτελέσματα 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι στάσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια πιλοτικής χρήσης του ψηφιακού 

βοηθού στη διδασκαλία των αγγλικών έδειξαν ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να ενσωματωθεί με σχετική ευκολία 

στη σχολική τάξη και να βελτιώσει την εμπειρία μάθησης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών, ενώ δεν 

είχαν ξαναχρησιμοποιήσει στο παρελθόν την Amazon Alexa, ήταν εύκολο για αυτούς να μάθουν να την 

χρησιμοποιούν. Η διαδικασία μάθησης ήταν ευχάριστη για την πλειοψηφία των μαθητών και δήλωσαν ότι με μία 

τέτοια συσκευή μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου στα 

αγγλικά.  

Ανάλογη θετική ανταπόκριση υπήρξε και από τον καθηγητή καθώς παρατήρησε αυξημένο ενδιαφέρον από τους 

μαθητές και πολύ καλή επίδοση στις ασκήσεις που έλυσαν. Επισήμανε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι πιο 

«διαδραστική» σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο εξάσκησης των μαθητών στην κατανόηση προφορικού 

λόγου και ότι θα την ξαναχρησιμοποιούσε στην σχολική τάξη. Ωστόσο παρατήρησε ότι η χρήση μιας συσκευής 

μόνο μπορεί να μην επαρκεί για μεγάλο αριθμό μαθητών.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να λάβει υπόψη ο εκπαιδευτικός για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση ενός μαθήματος είναι η παροχή κινήτρων. Ο ενθουσιασμός των μαθητών από την αρχή του 

μαθήματος ενεργοποιεί, κατευθύνει και διατηρεί συμπεριφορές. Η παροχή κινήτρων εμπεριέχει στόχους και 

απαιτεί δράση. Οι στόχοι παρέχουν την ώθηση για δράση. Η δράση προϋποθέτει προσπάθεια για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (Hurst, 2018). Μια τόσο επαναστατική εφαρμογή όπως είναι ο ψηφιακός βοηθός αναμφισβήτητα 

παρέχει κίνητρα και αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών.  

Ένα από τα ζητήματα που προκύπτει είναι αν οι καθηγητές ξένων γλωσσών και ειδικά της Αγγλικής γλώσσας θα 

αναγνωρίσουν την χρησιμότητα των ψηφιακών βοηθών και θα τους χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Ας μην 

ξεχνάμε πως οι καθηγητές ξένων γλωσσών είναι αρκετά εξοικειωμένοι με πάρα πολλά εργαλεία Τ.Π.Ε. (π.χ. 

πολυμεσικές εφαρμογές, εργαλεία Web 2.0 κ.ά.) και πλέον κατέχουν την τεχνογνωσία για τη χρήση καινοτόμων 

εφαρμογών.  

Επιπλέον, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου, οι μαθητές απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της 

συνεργατικής μάθησης όπως ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των ιδεών μέσα σ’ ένα περιβάλλον που ευνοεί το 

διάλογο και τη συλλογική διαπραγμάτευση, ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ενεργή μάθηση ως 

κατασκευαστική διαδικασία, ανακάλυψη ενός ευρύτερου πεδίου γνώσης, έκθεση σε διαφορετικές ιδέες και 

θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τη μάθηση (Crook, 1996; Weller, 2002). 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν θα πρέπει να επικυρωθούν στο μέλλον από περισσότερες σχετικές 

μελέτες και ολοκληρωμένες διδακτικές παρεμβάσεις. Πιθανοί τομείς εφαρμογής μπορεί να είναι η διαθεματική 

διδασκαλία μαθημάτων και η χρήση ψηφιακών βοηθών στην ειδική αγωγή.  
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Περίληψη 

Το παρακάτω έγγραφο παρουσιάζει την ομάδα Democritus Industrial Robotics και το μελλοντικό της στόχο. Περιγράφεται η 

τωρινή κατάσταση της ομάδας , με τα μελλοντικά ερευνητικά σχέδια  και πλάνα της,  με σκοπό την εκπροσώπησή της στο 

διαγωνισμό RoboCup@Work του 2020 στο Μαγδεμβούργο. Το παρόν ρομπότ της ομάδας αποτελεί ένα πρωτότυπο, 

σύμφωνα με το οποίο θα δημιουργηθεί ένα μεταγενέστερο με περισσότερες και πιο ανεπτυγμένες τεχνολογίες. 

Λέξεις Κλειδιά: Αυτόνομο Ρομπότ, Όραση Μηχανής, Πλοήγηση, Βιομηχανία, Βραχίονας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η 4η βιομηχανική επανάσταση έχει ξεκινήσει να εμφανίζεται στον ορίζοντα της τεχνολογίας και τα βιομηχανικά 

ρομπότ έχουν αρχίσει να ανταλλάσσουν ολοένα και περισσότερες πληροφορίες μεταξύ τους, καθιστώντας την 

πλήρη αυτονομία τους ένα θέμα χρόνου. Παρόλο που τα σύγχρονα ρομπότ έχουν τη δυνατότητα να παράγουν 

ένα τεράστιο όγκο προϊόντων, έχοντας μια προκαθορισμένη σειρά γεγονότων και υποχρεώσεων στη γραμμή 

παραγωγής, με το πέρασμα του χρόνου αυξάνονται οι απαιτήσεις για περισσότερο ευφυή και  αυτόνομα 

συστήματα.  Σε τέτοιες περιπτώσεις ένα μηχάνημα θα είναι σε θέση ,όχι μόνο να ενεργεί μόνο του, αλλά και να 

βοηθάει τον ανθρώπινο παράγοντα π.χ. μέσα σε ένα εργοστάσιο, όπου δημιουργούνται συνθήκες άγχους και 

στρες, κάποιος εργάτης μπορεί να έχει ξεχάσει να φέρει μαζί του ένα σημαντικό εξάρτημα για την συντήρηση 

κάποιας μηχανής με αποτέλεσμα την παύση λειτουργίας της, στην περίπτωση αυτή όμως ένα ρομπότ θα είναι 

ικανό να συλλέξει και να μεταφέρει αυτό το εξάρτημα στον εργάτη , μέσω της δυνατότητας αυτόνομης 

πλοήγησής του στο χώρο και αναγνώρισης του αντικειμένου με διαδικασίες εκμάθησης. Η δυνατότητα 

ανάπτυξης μιας τέτοιας τεχνολογίας δίνεται από το διεθνή διαγωνισμό Robocup@Work, όπου οι συμμετέχουσες 

ομάδες έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ρομπότ με ένα προσαρμοσμένο βραχίονα, που θα 

κινείται στο χώρο με τη βοήθεια αισθητήρων και θα είναι σε θέση να μεταφέρει  αντικείμενα σε διάφορες 

τοποθεσίες που θα δίνονται μέσω ασύρματης  επικοινωνίας με τον εκάστοτε εργαζόμενο. Η λειτουργία αυτής της 

πλατφόρμας βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ εξαρτημάτων, όπως βραχίονα-κάμερα-laser scanner-κινητήρες, 

τα οποία συνεργαζόμενα αρμονικά και τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, μπορούν να παρέχουν με 

ασφάλεια τις υπηρεσίες τους.  

ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ 

Το πρωτότυπο ρομπότ που έχει δημιουργηθεί θα αποτελεί μια βάση σύμφωνα με την οποία θα δημιουργηθεί και 

το τελικό ρομπότ του διαγωνισμού. Οι λειτουργίες που επιτελεί είναι σε πρώτα στάδια ανάπτυξης, καθώς είναι 

ικανό να εντοπίζει και να αντιλαμβάνεται βίδες, να κινεί το βραχίονά του σε συγκεκριμένες συντεταγμένες και 

να αποφεύγει εμπόδια, αλλά σε μικρό βαθμό λόγω του περιορισμένου εξοπλισμού . Όλες αυτές οι λειτουργίες 

επιτυγχάνονται με τη χρήση του ανοικτού λογισμικού ROS (Robotic Operating System) [1], το οποίο επιτρέπει 

τη real-time επικοινωνία και το συντονισμό των εξαρτημάτων. Η τελική πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί εξαρτήματα 

τα οποία είναι ενδεδειγμένα για τη δημιουργία ενός αυτόνομου ρομπότ, παρέχοντας μεγαλύτερη ακρίβεια και 

ασφάλεια. 
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Πρωτότυπο     Τελική Πλατφόρμα 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Οι λειτουργίες που παρουσιάζονται για την επίτευξη ενός τέτοιου έργου προέρχονται από διάφορα επιστημονικά 

πεδία και για το λόγο αυτό έχουν κατανεμηθεί σε υποομάδες. 

Ρομποτική Όραση 

Η αναγνώριση αντικειμένων, όπως πχ μιας βίδας, γίνεται με την εκπαίδευση ταξινομητών (classifier) μέσω του 

Matlab και πιο συγκεκριμένα με εξαγωγή χαρακτηριστικών υφής με τη χρήση των αλγορίθμων LBP (local binary 

patterns) , HOG (histograms of oriented gradients) και  μετασχηματισμού HAAR. Η τοποθέτηση αισθητήρα 

RGB-D (Microsoft Kinect) κρίνεται επιτακτική, με σκοπό τη συλλογή  πληροφοριών βάθους και χρώματος, έτσι 

ώστε να αυξηθεί η ακρίβεια των συντεταγμένων που δίνονται στο βραχίονα. Ο τρόπος αναγνώρισης 

αντικειμένων που αναπτύσσεται διαφέρει από τις υπόλοιπες ομάδες του διαγωνισμού και σε βάθος χρόνου, 

στόχος μας είναι η εκμάθηση Νευρωνικών δικτύων για την αύξηση της αποδοτικότητας. 

Εικόνα 2. SLAM   

 

Πλοήγηση 

Η αναγνώριση της θέσης του ρομπότ και η χαρτογράφηση του χώρου θα επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός 

αλγορίθμου SLAM. Το SLAM προσφέρει μια φυσική άμυνα έναντι εσφαλμένων συσχετιζόμενων δεδομένων και 

αντιληπτικών ψευδαισθήσεων, σε περιπτώσεις όπου παρόμοια σκηνικά ,τα οποία ίσως αντιστοιχούν σε 

διαφορετικές τοποθεσίες στο περιβάλλον, θα εξαπατούσαν την αναγνώριση θέσης [2]. Οι πληροφορίες του 

περιβάλλοντος θα δίνονται από δύο  Laser scanner αισθητήρες (RPLiDAR A2), που θα ενσωματωθούν στο 

μπροστινό και πίσω μέρος του ρομπότ. 

Ρομποτικός βραχίονας 

Η πλατφόρμα του ρομπότ θα φέρει ένα βραχίονα στο πάνω μέρος της, με την οποία θα πιάνει και θα τοποθετεί 

με ασφάλεια τα αντικείμενα στο πίσω μέρος του ρομπότ, μέχρι να φτάσει στον επιθυμητό προορισμό για να τα 

επανατοποθετήσει. Ερευνάται η περίπτωση κατασκευής ενός εξολοκλήρου δικού μας βραχίονα, έτσι ώστε να 

μειώσουμε το τελικό κόστος αλλά και να αυξήσουμε την ευελιξία του ρομπότ κατασκευάζοντας ένα πρωτότυπο 

προϊόν. 
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State-machine 

Το State-Machine είναι το τελευταίο επίπεδο προγραμματισμού, το οποίο συνθέτει όλες αυτές τις διαδικασίες σε 

ένα ιεραρχικό μοντέλο. Έτσι, το ρομπότ ξεχωρίζει αυτές τις καταστάσεις και τις εκτελεί ανάλογα με το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει [3] Συγκεκριμένα , στο αυτόματο όχημα μας έχουμε εγκαταστήσει Linux και το 

λογισμικό ROS. To ROS παρέχει το πακέτο SMACH όπου επιτρέπει τον προγραμματισμό ιεραρχικών 

πεπερασμένων μηχανών-κατάστασης (finite state-machine)[4]..   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Μετά από ανασκόπηση του διαγωνισμού παρατηρήθηκε πως οι περισσότερες ομάδες χρησιμοποιούν μια έτοιμη 

πλατφόρμα ( Kuka youbot), η οποία είναι υψηλού κόστους και σχετικά ογκώδης για το δεδομένο χώρο. Για το 

λόγο αυτό συγκροτήθηκε μια ομάδα σχεδιασμού και κατασκευής με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία μιας 

καινοτόμου και εργονομικής πλατφόρμας με τη χρήση οικολογικών και πρωτοποριακών υλικών. Αυτό μας δίνει 

την ευκαιρία για αύξηση της ευελιξίας του ρομπότ, αλλά και για σημαντική μείωση του κόστους (τουλάχιστον 

κατά 50% σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο παραπάνω άρθρο  παρουσιάσαμε συνοπτικά τη δομή του έργου μας, καθώς και τα πρώτα βήματα που έχουν 

γίνει για την υλοποίηση του τελικού ρομπότ και των λειτουργιών του. Το βασικό πλεονέκτημα της ομάδας μας 

είναι το χαμηλό κόστος και η ελευθερία διαμόρφωσης της τελικής πλατφόρμας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

διαγωνισμού. Στο μέλλον έχουν τεθεί στόχοι για την τοποθέτηση σύγχρονων εξαρτημάτων για την πλοήγηση και 

την αντίληψη του χώρου από το ρομπότ, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αυτονομία σε γνωστούς και μη 

χώρους. 
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Περίληψη 

Η χρήση των μη επανδρωμένων αεροχημάτων, αεροσκαφών και εναέριων συστημάτων στις μέρες μας αποτελεί ένα ευρύ 

πεδίο ενασχόλησης και ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο διεπιστημονικής έρευνας με πολλές εφαρμογές. Μέσα από αυτό το πρίσμα 

της έρευνας και με σκοπό την συμμέτοχη της ομάδας DART (Democritus Aeronautical Rescue Team) του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου της Θράκης, στον διασωστικού χαρακτήρα διαγωνισμό UAS Challenge του IMECHE, στην παρούσα εργασία 

αναφέρονται τα διάφορα βήματα που ακολουθήθηκαν από την ομάδα για την σχεδιομελέτη του αεροχήματος που θα λάβει 

μέρος στον διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, παρατίθεται το κομμάτι των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν στην 

επιλογή κινητήρων και μπαταριών για την βέλτιστη απόδοση του υπό ανάπτυξη αεροχήματος σύμφωνα με τους κανόνες του 

διαγωνισμού. Επίσης παρουσιάζεται μια ιδέα της ομάδας για το σύστημα ψύξης, ενώ στο τέλος της εργασίας αναλύεται το 

επιχειρηματικό πλάνο του τμήματος μάρκετινγκ για την χρηματοδότηση της ομάδας για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό. 

Λέξεις Κλειδιά: Μη Επανδρωμένο Αερόχημα, Τετρακόπτερο, Κινητήρες, Μπαταρία, Σύστημα Ψύξης, Επιχειρηματικό 

Πλάνο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την τελευταία δεκαετία, χάρη στη ραγδαία εξέλιξη που έχει γνωρίσει η τεχνολογία, έχει παρατηρηθεί σημαντική 

ανάπτυξη, αλλά και συνεχής πρόοδος, στον τομέα των μη επανδρωμένων ιπτάμενων συστημάτων, ή αλλιώς 

drone. Σκοπός αυτών των ιπτάμενων μηχανών, μέσω των πολυάριθμων εφαρμογών τους, είναι κατά κύριο λόγο 

να διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων. Εκτός από τη γνωστή σε όλους στρατιωτική χρήση τους, ή τη χρήση 

τους για λήψη φωτογραφιών-βίντεο, χρησιμοποιούνται για διάφορες επιστημονικές έρευνες, τη προσέγγιση 

ψηλών σημείων που καθιστούν δύσκολη τη πρόσβαση, την ασφάλεια, τη φύλαξη και τη μεταφορά υλικών 

αγαθών σε ανθρωπιστικές-διασωστικές αποστολές. 

Με σκοπό την συμμετοχή της ομάδας στον διαγωνισμό UAS Challenge το 2020 [1], θα μελετηθεί θα σχεδιαστεί 

και θα κατασκευαστεί, εξ ολοκλήρου από την αρχή, ένα μη επανδρωμένο τετρακόπτερο (quad-copter drone). 

Σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού, θα διεξαχθεί λεπτομερής έρευνα για τη σχεδιομελέτη και τη 

δημιουργία ενός μικρού σε μέγεθος ιπτάμενου συστήματος, το οποίο θα είναι ικανό να σηκώνει φορτίο μέχρι και 

6,9 κιλά, συμπεριλαμβανόμενη τη μάζα του. Για την εξυπηρέτηση λοιπόν, ανθρωπιστικών και διασωστικών 

αποστολών, δηλαδή την κεντρική ιδέα του UAS CHALLENGE, η συστηματική μελέτη θα πραγματοποιηθεί, 

δίνοντας βάση στη βελτιστοποίηση των αεροδυναμικών χαρακτηριστικών του quad-copter drone και στην 

υλοποίηση καινοτόμων ιδεών, που μπορούν, ωστόσο, να εφαρμοστούν με συγκεκριμένο αριθμό χρημάτων . Το 

αρχικό σχεδιασμό, τον λεπτομερή σχεδιασμό, την ανάλυση των χαρακτηριστικών απόδοσης και τελικά την 

κατασκευή του, έχει αναλάβει η Democritus Aeronautical Rescue Team (DART) του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστήμιου Θράκης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DRONE, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ, ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ. 

Κάποια από τα βασικά ζητήματα τα οποία απασχόλησαν την ομάδα για την αύξηση της αποδοτικότητάς της, 

ήταν ο διαχωρισμός της σε τομείς με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και η τοποθέτηση των κατάλληλων ατόμων, 

βάσει των ικανοτήτων τους, στους τομείς αυτούς. Η ομάδα αποτελείται από δύο τμήματα, το τμήμα Research 

and Development  (RnD), που ασχολείται με το σχεδιασμό και την κατασκευή του drone, αλλά και το τμήμα 

marketing, το οποίο έχει αναλάβει το επιχειρηματικό πλάνο όπως παρουσιάζετε στη συνέχεια. 

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης RnD χωρίστηκε σε 4 υποομάδες, με βασικούς άξονες της κάθε μιας τους 

παρακάτω: Hardware (υλικά), Software (λογισμικό), αναζήτηση υλικών, Quality Control και Testing. Στον τομέα 

του hardware, γίνεται η βήμα-βήμα μηχανολογική μελέτη (διαστασιολόγηση) του drone, δίνοντας βάση στα 

μοτοράκια-κινητήρες, στις έλικες, στο βασικό σκελετό και στο μηχανισμό ρίψης πρώτων βοηθειών. Από την 

άλλη, το τμήμα του λογισμικού ασχολείται με το διαμοιρασμό της ενέργειας, την συνδεσμολογία 

ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, αλλά και το προγραμματισμό για την αυτόνομη, τελικά, λειτουργία αυτών. 

Όσον αφορά την αναζήτηση υλικών και το quality control, πραγματοποιείται συνεχής αναζήτηση κατάλληλων 

υλικών στους παραπάνω τομείς και έλεγχος ποιότητας της κάθε κατασκευής. Τέλος, το τμήμα του testing είναι 

υπεύθυνο για την πραγματοποίηση ελέγχων και αναλύσεων σε πολλούς τομείς, πράγμα το οποίο απαιτεί την 

συνεργασία όλης της ομάδας. Αρχικά, οι έλεγχοι αυτοί θα διεξαχθούν σε επίπεδο σύλληψης των διαφόρων 

παραμέτρων (conceptual design). Στην συνέχεια, θα γίνουν πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις, με τη βοήθεια 

προγραμμάτων προσομοιώσεων (που απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ), ενώ στο τελικό στάδιο θα 

πραγματοποιηθούν οι πραγματικοί έλεγχοι του project. 

Από την αρχή κιόλας παρουσιάστηκαν προβλήματα στο σχεδιασμό και στην κατασκευή του drone και 

συγκεκριμένα στον ηλεκτρομηχανολογικό τομέα, με έναν νέο κανόνα ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό της 

τάσης του ηλεκτρικού συστήματος, με σκοπό την μείωση της ισχύς κάθε ανεξάρτητης προπέλας/μοτέρ. Έτσι, 

απαιτείται η χρήση μιας μπαταρίας 4s (4 κελιών), και συνεπώς τάσεων που κυμαίνονται στα 14,8-16,8V (Vmax), 

αντίκτυπο του οποίου είναι ο περιορισμός στην διάρκεια πτήσης του drone. Με τους συγκεκριμένους 

περιορισμούς καθίσταται δύσκολη, και προς το παρόν μη εφικτή, η πτήση του drone, καθώς βάση  του αρχικού 

πλάνου μας, αλλά και των κανόνων, θα πρέπει να είναι ικανό να σηκώνει 6,9 κιλά, μαζί με την μάζα του, και να 

πετάει σχεδόν 10 λεπτά. Μέχρι στιγμής λαμβάνοντας υπόψιν το βάρος, τα kV(volt/RPM) από το μοτοράκι και 

την χωρητικότητα της μπαταρίας, ως βέλτιστη λύση προτείνεται τοποθέτηση μπαταρίας 10.0000 mAh 15c και 

μοτοράκι 760 kV. Τα αποτελέσματα αυτά βγήκαν λαμβάνοντας υπόψιν ιστοσελίδες που ειδικεύονται στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο παρέχοντας τύπους και υπολογιστικά εργαλεία, για τον υπολογισμό της δύναμης 

(thrust) του κινητήρα και της προπέλας [2] αλλά και  του χρόνου πτήσης [3]. 

Ακόμα, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε στην πορεία της έρευνας, είναι το σύστημα ψύξης που θα 

έχει το drone, όπου θα είναι υπεύθυνο να κρατήσει τις σωστές θερμοκρασίες στην μπαταρία και στους κινητήρες 

κατά την διάρκεια της πτήσης. Μία πιθανή, και κυρίως καινοτόμος λύση, είναι να γίνεται με  φυσικό τρόπο, 

μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού και κατασκευής του κύριου σώματος, εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη ταχύτητα 

με την οποία θα κινείται το τετρακόπτερο. Στόχος της ομάδας λοιπόν, είναι κατά την διάρκεια της πτήσης να 

διαπερνά απευθείας ο αέρας την κατασκευή, χωρίς να προκαλεί ζημία στα εξαρτήματα και συνεπώς, να το ψύχει 

χωρίς να  τοποθετηθεί κάποιος συγκεκριμένος μηχανισμός ψύξης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομηθούν 

χρήματα, αλλά και ενέργεια, σημαντικές παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο άλλο στάδιο. 

Η λύση αυτή ωστόσο, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και θα πραγματοποιηθούν αρκετές μελέτες και τεχνικές 

αναλύσεις, με σκοπό να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα στην αεροδυναμική και στην αντοχή της κατασκευής.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Για την ολοκληρωμένη μελέτη της έρευνας δεν μπορεί να λείπει και το επιχειρηματικό πλάνο της ομάδας με το 

οποίο, όπως προαναφέρθηκε, θα ασχοληθεί κατά βάση το τμήμα του Marketing, που απαρτίζεται από δύο 

βασικούς τομείς. Ο ένας ασχολείται με την εύρεση και διαχείριση των χορηγών της ομάδας, ενώ ο άλλος 

δραστηριοποιείται στο κομμάτι της διαφήμισης αυτών. Εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας έτσι ώστε να υπάρχει διάχυση των ενεργειών της έρευνας και των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων, μέσω της οποίας θα αυξηθεί και η απήχηση του ερευνητικού έργου. 
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Ο τομέας των χορηγιών ασχολείται με την εύρεση υλικών πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την σχεδίαση, 

ανάλυση και την κατασκευή του drone. Παράλληλα, αναζητά χρηματικές χορηγίες, καθώς και υπηρεσίες οι 

οποίες θα στηρίξουν την προσπάθεια μας αυτή. Οι χορηγίες αυτές θα προέλθουν μέσα από τις δύο υποομάδες 

του τομέα, εκ των οποίων η μία  θα δραστηριοποιείται στην ευρύτερη  περιοχή του νομού Ξάνθης, ενώ η άλλη 

θα αναζητά επιχειρήσεις σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα (και όχι μόνο). 

Από την άλλη, ο τομέας της διαφήμισης ασχολείται με την προβολή της ομάδας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, ιστοσελίδες, αλλά και την προβολή της μέσα από συνέδρια επιστημονικού ενδιαφέροντος και 

εκθέσεις σχετικά με τους τομείς των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και της καινοτομίας. Η δραστηριοποίηση 

της όμως δεν σταματάει εδώ καθώς έχει αναλάβει να παρουσιάζει σε εβδομαδιαία βάση την δουλειά της ομάδας, 

την προώθηση των χορηγών, αλλά και την διαχείριση της ιστοσελίδας της ομάδας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, οι προδιάγραφες που έχει ορίσει ο διαγωνισμός για την κατασκευή του drone ήταν το 

δυσκολότερο κομμάτι που κλήθηκε η ομάδα να φέρει εις πέρας, μέχρι τώρα, καθώς αντιμετώπισε αρκετές 

δυσκολίες τόσο στο θέμα επιλογής των κινητήρων όσο και στην επιλογή της κατάλληλης μπαταρίας για να 

επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση χαμηλών kV 

κινητήρων (760kV) και μεγάλης χωρητικότητας, με μεγάλο discharge rate (C) μπαταρίας για να επιτευχθεί 

απαιτούμενη δύναμη, χρησιμοποιώντας έναν καινοτόμο σύστημα ψύξης. Τέλος το τμήμα μάρκετινγκ με την 

σειρά του, μέσω της διαφήμισης της ομάδας και εύρεσης χορηγιών, θα δώσει τη δυνατότητα να αγοραστεί ο 

απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή του τετρακοπτέρου και στην επιτυχημένη συμμετοχή της ομάδας 

DART στον διαγωνισμό UAS challenge. 
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ESTIEM LG Xanthi: Ιστορική Αναδρομή και Προγραμματισμός 

Δράσης 

Αλεξός Λ., Βέσκος Ν., Γκλεζάκη Ν., Ηλιάδης Ι., Κορακή Μ.-Ε. Ρετσίδου Γ. 
Φοιτητική Ομάδα «ESTIEM LG Xanthi» 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

lambrosalex@yahoo.com, nikosbeskos@hotmail.com, nikolina.glezaki@gmail.com, iliadisjohn98@gmail.com, 

mariaelenikoraki@gmail.com, georgiaretsidou@gmail.com 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ESTIEM(European Students of Industrial Engineering & Management) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη 

κυβερνητικός και μη πολιτικός οργανισμός που συνδέει τους Ευρωπαίους φοιτητές που το αντικείμενο σπουδών 

τους συνδυάζει την τεχνολογική αντίληψη με τις διοικητικές ικανότητες. Ο στόχος του οργανισμού είναι να 

εγκαθιδρύσει και να αναπτύξει σχέσεις μεταξύ των φοιτητών στην Ευρώπη και να τους υποστηρίξει στην 

επαγγελματική και την προσωπική τους ανάπτυξη. Από τον Νοέμβρη του 2016, το δίκτυο της ESTIEM 

αποτελείται από 8000 και άνω μέλη τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε 81 πανεπιστήμια από 31 χώρες. Η ESTIEM 

έχει την έδρα της στο Αϊντχόφεν, Ολλανδία. 

Ιστορικά στοιχεία 

Η ιδέα του δικτύου δημιουργήθηκε το 1990 στο σεμινάριο WIFO που έλαβε μέρος στο Ντάρμσταντ της 

Γερμανίας τον Ιανουάριο του ίδιου έτους. Κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου σεμιναρίου, συμμετέχοντες 

από το Ντάρμσταντ, τη Δρέσδη, το Γκρατς,  το Ελσίνκι και την Καρλσρούη αποφάσισαν να συγκροτήσουν ένα 

δίκτυο από φοιτητές και απόφοιτους Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, για να «βελτιώσουν την 

επικοινωνία και τη συνεργασία» μεταξύ τους. Αυτό το δίκτυο ονομάστηκε EAIM(European Association of 

Industrial Management). Το Νοέμβρη του 1990 τα πρακτικά της ESTIEM υπογράφηκαν στο Βερολίνο από 

εκπροσώπους 14 φοιτητικών ομάδων από 6 χώρες. Η ESTIEM είναι επίσημα ένας φοιτητικός οργανισμός 

εγγεγραμμένος στο Αϊντχόφεν, από το 1995.  

Το local group μας 

Η ESTIEM LG Ξάνθη βρίσκεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης. Είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που μετρά πάνω από 100 

φοιτητές-μέλη από το έτος ίδρυσης της (2012) και 40 φοιτητές-μέλη που έχουν συμμετάσχει στις 

δραστηριότητες που διοργανώνει τα τελευταία χρόνια. Ο οργανισμός μας διοργανώνει δραστηριότητες τόσο 

τοπικές όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με κύριο στόχο να αναπτύξει σχέσεις μεταξύ των φοιτητών Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης (ΙΕΜ) και να τους υποστηρίξει, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία. Οι λόγοι δημιουργίας του Local Group Xanthi ήταν το ενδιαφέρον μιας ομάδας φοιτητών να 

συμμετάσχουν σε κάτι μεγαλύτερο που ξεφεύγει από τα σύνορα της Ελλάδας, η κάλυψη του κενού με τη 

δημιουργία της πρώτης φοιτητικής ομάδας για τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου 

της Ξάνθης και τέλος, η περεταίρω προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του φοιτητή και επαγγελματία 

ΜΠΔ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του οργανισμού διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες των φοιτητών, 

καθώς έχουν τη δυνατότητα να δουν κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο, να δικτυωθούν και να αναπτύξουν 

διαπροσωπικές σχέσεις με φοιτητές από την υπόλοιπη Ευρώπη.  

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Κύριος στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στα μέλη του LG να κατανοήσουν καλύτερα το επάγγελμα του ΜΠΔ, 

μέσα από τοπικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουμε ή και διοργανώνουμε, όπως σεμινάρια και ημερίδες. Εξίσου 

σημαντικός στόχος είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων ακαδημαϊκού περιεχομένου. Τέτοιου τύπου εκδηλώσεις 

είναι:  
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Lean Six Sigma: Σεμινάριο εκμάθησης της μεθοδολογίας Lean Six Sigma η οποία βασίζεται σε μια ομαδική 

προσπάθεια βελτίωσης της επίδοσης και ελαχιστοποίησης κόστους ,με το να αφαιρούνται συστηματικά σπατάλες 

και να μειώνεται η διαφορετικότητα. 

Vision: Μία σειρά σεμιναρίων που δίνει στους φοιτητές ΜΠΔ την πρακτική επίγνωση σε επίκαιρα και 

μελλοντικά θέματα και «τάσεις» που απορρέουν από την Οικονομία, την Κοινωνία και την Τεχνολογία, καθώς 

γεφυρώνουν τα κενά ανάμεσα σε ακαδημαϊκό και εταιρικό περιβάλλον. 

BusinessBooster: Είναι μια πρωτοβουλία που προωθεί και παρακινεί την επιχειρηματικότητα ανάμεσα σε 

φοιτητές. Έχει ως στόχο να βοηθήσει νεαρούς επιχειρηματίες να δημιουργήσουν μια start-up καλύτερα, 

γρηγορότερα και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. 

BrainTrainer: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας, διαδραστικής και 

πολυπολιτισμικής μαθησιακής εμπειρίας. Δουλεύοντας πάνω σε soft skills και business skills όπως η 

επικοινωνία, παρουσίαση, διαπραγμάτευση και διαχείριση ομάδας, δύναται οι συμμετέχοντες να απολαύσουν τον 

διαμερισμό εμπειριών, τη διασκέδαση και το ομαδικό πνεύμα. 

Europe3D: είναι ένα πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία στα μέλη να ταξιδέψουν σε κάποια «άγνωστη» για 

αυτούς χώρα και μέσα στη διάρκεια μιας εβδομάδας να την μελετήσουν σε 3 Διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές 

είναι: Πολιτικά, Οικονομικά και Πολιτισμικά, οι οποίες τους διδάσκονται από ειδικούς, όπως καθηγητές 

πανεπιστημίων, πολιτικούς και άλλους εμπειρογνώμονες.Κυρίαρχο ρόλο την φετινή χρονιά έχουν οι ομάδες που 

θα ιδρυθούν, οι οποίες έχουν ως στόχο την κινητοποίηση των μελών καθώς και την προσέγγιση καινούριων 

μελών. Οι ομάδες αυτές θα είναι οι εξής :Public Relations, Corporate Relations, Information Technology. Στην 

ομάδα του PR, θα υπάρχει ενεργός συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα γραφιστικά που 

χρησιμοποιεί ο οργανισμός μας για να προωθηθεί. Στην ομάδα του CR, θα υπάρχουν κάποια άτομα υπεύθυνα για 

την εξασφάλιση χορηγιών και για τη διοργάνωση επισκέψεων σε διάφορες επιχειρήσεις και εργοστάσια σχετικά 

με το επάγγελμα του ΜΠΔ. Στην ομάδα του IT, θα εγγράφονται όλα τα μέλη του Local Group μας και θα 

ασχολούνται με την ανάπτυξη και διαχείριση της ιστοσελίδας, το οποίο περιλαμβάνει αρθρογραφία, συντήρηση, 

φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις μας, προβολή των χορηγών και ενημέρωση για τις δράσεις μας 

(παρελθοντικές και μελλοντικές). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Έχοντας διοργανώσει πληθώρα εκδηλώσεων και τοπικών δράσεων από το έτος ίδρυσης μέχρι τώρα, 

αποσκοπούμε στο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, προσφέροντας σε φοιτητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν την 

προσωπική και επαγγελματική τους πορεία. Μερικές από αυτές τις δράσεις και εκδηλώσεις είναι: Activity Week, 

Public Relations Coordination Meeting, Exchange Istanbul-ITU, Vision, Exchange Warsaw, ESTIEM College, 

Training Committee Coordination Meeting, IT School, Exchange Oulu & Lappeenranta, Europe3D Greek 

Edition, Mediterranean Olympic Games Motivational Weekend, Greek Food Activity Week, Local Responsible 

Forum, καθώς και τοπικά: Ημερίδα ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), Τα Δικαιώματα του ΜΠΔ, 

Επισκέψεις εταιριών (Φερ’ ειπείν  “Coco Mat”. “Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης”, “Παπαπαρασκευάς” και 

trainings για αιτήσεις για πρακτική άσκηση και για σωστή γραφή του βιογραφικού σημειώματος. 
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Σύστημα Εξατομικευμένης Διοίκησης με Χρήση Σύγχρονων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής 

Εμμανουηλίδης Κ., Μασλάρης Ι.-A, Σκουτέλης K., Χανής Η. 
Φοιτητική Ομάδα «IEEE Democritus University of Thrace Student Branch» 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

ieee.xanthi@gmail.com 

Περίληψη 

Στόχο της παρούσας εργασίας συνιστά η πρόταση ενός μοντέλου εξατομικευμένης διοίκησης με χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής. Στο προτεινόμενο μοντέλο κάθε εργαζόμενος έχει έναν ψηφιακό προσωπικό βοηθό, ο οποίος αφενός δρα 

επικουρικά για τον εκάστοτε εργαζόμενο παρέχοντας του καθοδήγηση, αφετέρου συνιστά ένα καλύτερο τρόπο διαχείρισης 

του προσωπικού της εταιρείας από τον αρμόδιο υπεύθυνο. Ο ψηφιακός βοηθός έχει τη δυνατότητα παροχής τόσο της βασικής 

εκπαίδευσης στους εργαζομένους όσο και απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις τους. Επιπροσθέτως, η χρήση του επεκτείνεται 

και εφαρμόζεται στη διαδικασία συνεντεύξεων των νέων εργαζομένων, παρέχοντας ένα πιο φιλικό περιβάλλον σε αυτούς και 

μια κατάταξη τους ανάλογα με τα προσδοκώμενα χαρακτηριστικά από την εταιρεία. Ταυτόχρονα, με χρήση υπολογιστικών 

μεθόδων παρέχει στα ανώτερα στελέχη της εταιρείας προτάσεις για βελτιστοποιημένη κατανομή του προσωπικού και των 

εργασιών της σε αυτό. Στη συνέχεια, υποδεικνύεται μια πιθανή προγραμματιστική υλοποίηση του παραπάνω συστήματος 

κάνοντας χρήση των τεχνολογιών: Graphql, Opencast, Chat SDK, Javascript, PHP. Καταληκτικά, καταγράφονται πιθανές 

επιδράσεις του μοντέλου στην αποτελεσματικότητα της εταιρείας καθώς και μελλοντικές βελτιώσεις στην υλοποίηση του. 

Λέξεις Κλειδιά: Διοίκηση, Μηχανική Μάθηση, Πληροφοριακά Συστήματα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση (management) μιας επιχείρησης αποτελεί τον καθοριστικό και ιδιαίτερα 

βασικό παράγοντα για την επιτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ένας από τους βασικούς στόχους της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι να χρησιμοποιήσει και να «ενώσει αρμονικά» τους βασικούς συντελεστές 

παραγωγής με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου. Η διοίκηση, οργάνωση και 

διαχείριση, δηλαδή το management, θεωρείται η βασική «κινητήρια» δύναμη που δημιουργεί τις κατάλληλες 

εκείνες συνθήκες, μέσα από την εναρμόνιση των συνθηκών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, που 

θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και επιτυχία στην επιχείρηση. 

Παραδοσιακά, η διοίκηση μιας εταιρείας επιτελούνταν από μία ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών. Ωστόσο, η 

ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας και η διείσδυσή της σε κάθε τομέα της καθημερινότητας δεν μπορεί παρά να 

επηρεάσει και τον τρόπο διοίκησης μιας επιχείρησης, αναθεωρώντας την παρούσα πρακτική και ανοίγοντας 

νέους ορίζοντες. Στόχο της εργασίας, λοιπόν, αποτελεί η χρήση τεχνολογιών αιχμής από τον τομέα 

πληροφορικής για την αποτελεσματικότερη διοίκηση μιας εταιρείας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα μοντέλο εξατομικευμένης διοίκησης υποβοηθούμενης από τεχνολογίες 

αιχμής. Το μοντέλο υποδιαιρείται σε τρεις βασικές λειτουργίες που επιτελούνται από ένα διευθύνοντα σύμβουλο: 

την πρόσληψη εργαζομένων, την καθοδήγηση και την διοίκηση τους σε καθημερινό επίπεδο. Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι όλες οι λειτουργίες του μοντέλου βασίζονται σε μία ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων, η οποία 

συνεχώς συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας. 

Πρόσληψη νέων εργαζομένων 

Ξεκινώντας από την διαδικασία της πρόσληψης, οι βιογραφικές αιτήσεις των υποψηφίων αποθηκεύονται στη 

βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, το σύστημα αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τα 
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χαρακτηριστικά που έχει ορίσει το αρμόδιο τμήμα πρόσληψης της εταιρείας. Έτσι, το σύστημα προτείνει το 

σύνολο βιογραφικών που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ εργαζομένου που αναζητά η εταιρεία. Το αρμόδιο 

τμήμα αποφασίζει το σύνολο των υποψηφίων που θα περάσει από συνέντευξη. Σε περίπτωση που η συνέντευξη 

γίνει διαδικτυακά ο υποψήφιος θα εισέρχεται σε μία πλατφόρμα όπου θα καλωσορίζεται από ένα ψηφιακό 

εκπρόσωπο (avatar) της εταιρείας. To avatar θα διεξάγει την διαδικασία της συνέντευξης εκφωνώντας τις 

ερωτήσεις που θα έχουν ήδη προεπιλεγεί από το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Οι απαντήσεις κάθε υποψηφίου 

θα βιντεοσκοπούνται και θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Αργότερα το HR τμήμα θα εξετάζει τις 

βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις και θα επιλέγει τους υποψηφίους που θα προσλάβει. 

Καθοδήγηση εργαζομένων 

Στο κομμάτι της καθοδήγησης, προτείνουμε την ύπαρξη ενός προσωπικού ψηφιακού βοηθού (avatar) για κάθε 

εργαζόμενο. Πιο συγκεκριμένα, με την πρόσληψη κάθε εργαζομένου δημιουργείται στη βάση δεδομένων ένα 

προφίλ εργαζομένου στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα από την αρχική υποβολή του βιογραφικού του. Αυτό 

θα γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου και την τήρηση του νόμου περί των προσωπικών 

δεδομένων. Στη συνέχεια, μέσω μιας εφαρμογής που θα εγκαθιστά στο προσωπικό του smartphone ο 

εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα avatar και να τροποποιήσει τα εξωτερικά του 

χαρακτηριστικά. Η διαδικασία εκπαίδευσης του νέου εργαζομένου γίνεται με τη βοήθεια του ψηφιακού βοηθού 

του (avatar). Μέσω αυτού θα μπορεί να έχει μια διαδραστική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον της εφαρμογής 

το οποίο θα περιέχει βίντεο αναφορικά με τις βασικές λειτουργίες της εταιρείας, συχνές ερωτήσεις που γίνονται 

από τους εργαζομένους καθώς και μια πλατφόρμα άμεσης επικοινωνίας με τον ανώτερο υπεύθυνο του. Το 

εκπαιδευτικό υλικό της εφαρμογής θα υπάρχει σε ένα τμήμα της βάσης απ’ όπου θα μπορεί να ανανεώνεται από 

την εταιρεία. Μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης ο ψηφιακός βοηθός μέσω της εφαρμογής θα συνεχίζει να 

προτείνει υλικό αποσκοπώντας στην περαιτέρω εξέλιξη του εργαζομένου. 

Διοίκηση σε καθημερινό επίπεδο 

Καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση της εταιρείας σε καθημερινή βάση θα αποτελέσει η ύπαρξη του συγκεντρωτικού 

συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών που θα συλλέγονται σε όλα τα στάδια λειτουργίας της. Πιο 

συγκεκριμένα, το προφίλ κάθε εργαζομένου στη βάση δεδομένων θα ανανεώνεται συνεχώς καταγράφοντας την 

πρόοδο του σε όλη την πορεία του μέσα στην εταιρεία. Θα καταγράφονται οι εργασίες τις οποίες επιτελεί, τα 

ξεχωριστά επιτεύγματα του μέσα στην εταιρεία, η συμπεριφορά του και η απόδοση του. Όλες αυτές οι 

πληροφορίες θα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων και θα είναι διαθέσιμες στους managers, ώστε να μπορούν 

να διαχειρίζονται και να αξιολογούν αποτελεσματικότερα το προσωπικό. 

Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό του συστήματος αναφορικά με την διοίκηση συνιστά η πρόταση για τη 

βέλτιστη κατανομή εργαζομένων και εργασιών (tasks) που πρέπει να υλοποιηθούν. Το τελευταίο τμήμα της 

βάσης, λοιπόν, καταγράφει τα tasks πάνω στα οποία εργάζεται η εταιρεία κάθε χρονική στιγμή και με χρήση του 

αλγορίθμου που αναπτύσσουν οι Amador et al. προτείνει έναν αποτελεσματικό καταμερισμό των εργαζομένων 

στα διάφορα tasks.. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Για την υλοποίηση του API της βάσης δεδομένων πάνω στην οποία στηρίζεται το σύστημα, προτείνουμε τη 

χρήση της GraphQL. Η GraphQL αποτελεί μία γλώσσα ερωτημάτων (query language) ανοιχτού κώδικα. Έχει 

μεγάλη ευελιξία, καθώς υποστηρίζει όλα τα συστήματα βάσεων δεδομένων και σε αρκετές γλώσσες 

προγραμματισμού. Επιπλέον, είναι σχεδιασμένη πάνω στη  λογική των γράφων, οπότε αποτελεί ιδανική λύση για 

να περιγράψει τις σχέσεις μεταξύ των πεδίων της βάσης δεδομένων, όπως για παράδειγμα αυτής μεταξύ των 

υπαλλήλων ή μιας ομάδας και των μελών της. 

Όσον αφορά στο φιλτράρισμα των βιογραφικών των αιτούντων θα εκμεταλλευτούμε τα κατάλληλα πεδία της 

βάσης δεδομένων για το σχηματισμό ενός καθολικού συστήματος κατάταξης (ranking system) που θα λειτουργεί 

συμβουλευτικά. Αξίζει να σημειωθεί η δυναμικότητα ενός τέτοιου μοντέλου, στο οποίο καθώς θα προστίθενται 

περισσότερα δεδομένα για τους υποψήφιους και τις προτιμήσεις της εταιρείας θα προσφέρει ολοένα και 

καλύτερες προβλέψεις, ως συνέπεια της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των συντελεστών (βαρών) στα 

επιλεγμένα από την εκάστοτε εταιρεία χαρακτηριστικά.  
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Η συνέντευξη διεξάγεται με έναν ψηφιακό εκπρόσωπο (avatar) της εταιρείας που χρησιμοποιεί τεχνολογία text-

to-speech διαβάζοντας προκαθορισμένες ερωτήσεις που είναι αποθηκευμένες στην βάση δεδομένων. Για τη 

συγκεκριμένη τεχνολογία, λοιπόν, προτείνεται η χρήση του API της Vocalware, τόσο λόγω της παροχής πλήθους 

γλωσσών όσο και λόγω της αποτελεσματικής λειτουργίας των ζητούμενων χαρακτηριστικών σε σχέση με την 

προγραμματιστική υλοποίηση του συστήματος. 

Η υλοποίησης του ψηφιακού βοηθού (avatar) μπορεί να γίνει με χρήση του SDK της avatarsdk, το οποίο είναι 

κατάλληλο για προσομοίωση 3-Δ απεικονίσεων ψηφιακών avatar και την ενσωμάτωση τους σε διάφορες 

εφαρμογές. 

Σχετικά με την εκπαίδευση του εργαζομένου, προτείνεται η χρήση του ανοιχτού πλαισίου (open-source 

framework) Opencast ως πλατφόρμα διανομής των εκπαιδευτικών βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην βάση 

δεδομένων. Το Opencast είναι ένα ευέλικτο σύστημα που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των χρηστών και 

καθιστά δυνατή τόσο την δημιουργία των βίντεο όσο και την διανομή και διαχείριση τους. 

Όσον αφορά στο ενσωματωμένο wiki, από την πληθώρα των διαθέσιμων λογισμικών,  προτείνουμε το TWiki. 

Πρόκειται για λογισμικό ανοιχτού κώδικα που περιλαμβάνει όλη τη λειτουργικότητα που επιθυμούμε, ενώ το 

προτιμούν κορυφαίες εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως. 

Για τη δημιουργία του εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας, προτείνεται η χρήση του ανοιχτού πλαισίου (open-

source framework) Chat SDK, το οποίο υποστηρίζει δωρεάν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά διευκόλυνσης της 

επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται από το Firebase, ένα ευέλικτο σύστημα back-end που δίνει τη 

δυνατότητα στις εφαρμογές που το χρησιμοποιούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών. Η χρήση του 

για εφαρμογές με μικρό αριθμό χρηστών, όπως αυτός των εργαζομένων μιας μικρομεσαίας εταιρείας, είναι 

δωρεάν, ενώ μπορεί να επεκταθεί χωρίς σημαντικό κόστος. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Μετά από έρευνα των υλοποιημένων εφαρμογών και γενικότερης μελέτης του τομέα της οργάνωσης 

επιχειρήσεων, είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε ότι η δημιουργία του προτεινόμενου καθολικού συστήματος 

συμβάλλει στο λειτουργικό επίπεδο μιας επιχείρησης, επιδρώντας καθοριστικά τόσο για τους εργαζομένους όσο 

και για το διοικητικό προσωπικό. Ειδικότερα, με το προτεινόμενο σύστημα οι εργαζόμενοι εντάσσονται ομαλά 

και εναρμονίζονται πιο εύκολα στο εργασιακό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλότερα ποσοστά 

αποδοτικότητας. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί, η δυνατότητα εξατομίκευσης του ψηφιακού βοηθού στον 

ψηφιακό κόσμο συνδέεται άμεσα με αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης και προσοχής. Επιπλέον, η χρήση του 

συγκεκριμένου συστήματος διευκολύνει την πρόσληψη του καλύτερου δυνατού ανθρώπινου δυναμικού από το 

διοικητικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση των νέων εργαζομένων μέσω της εφαρμογής εξοικονομεί 

πολύτιμο χρόνο στους managers. Επίσης, είναι γεγονός ότι εταιρείες που έχουν υιοθετήσει επίσημη διαδικασία 

κατάρτισης των υπαλλήλων της, παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 86% ποσοστό παραμονής των υπαλλήλων της 

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων της εταιρείας, 

επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη παραγωγικότητα και οδηγώντας εν τέλει στην επιτυχία της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Ως μελλοντικές επεκτάσεις της εφαρμογής προτείνουμε την αυτοματοποίηση της αναζήτησης 

και προσθήκης κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού στην βάση δεδομένων καθώς και την βελτιωμένη κατανομή 

των εργαζομένων σε ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Sofia Amador, Steven Okamoto, Roie Zivan, 2014. Dynamic Multi-Agent Task Allocation with Spatial and 

Temporal Constraints. Ben-Gurion University of the Negev. Twenty-Eighth AAAI Conference on Artificial 

Intelligence. Beer-Sheva, Israel, pp. 1384 – 1390 

Thomas Waltemate, Dominik Gall, Daniel Roth, Mario Botsch and Marc Erich Latoschik, 2018. The Impact of 

Avatar Personalization and Immersion on Virtual Body Ownership, Presence, and Emotional Response, IEEE 

Transactions on Visualization and Computer Graphics 

Rodney Turner, Martina Huemann, Anne Keegan, 2008.  Human resource management in the project-oriented 

organization: Employee well-being and ethical treatment, International Journal of Project Management 26, pp 

577–585 



6ο Φοιτητικό Συνέδριο ΕΕΕΕ / 28.2-3.3, 2019 / Ξάνθη 

[120] 

Emmanuella Plakoyiannaki, Nikolaos Tzokas, Pavlos Dimitratos and Michael Saren, 2008. How Critical is 

Employee Orientation for Customer Relationship Management? Insights from a Case Study, Journal of 

Management Studies 45:2. Oxford, pp. 268-293 

D. Todd Donavan, Tom J. Brown, & John C. Mowen, 2004. Internal Benefits of Service-Worker Customer 

Orientation: Job Satisfaction, Commitment, and Organizational Citizenship Behaviors, Journal of Marketing 

Vol. 68 (January 2004), pp. 128–146 

Wayne F. Cascio, 2015. Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits. McGraw-Hill 

Education, New York City 

Nick Yee, Jeremy Bailenson, 2007. The Proteus Effect: The Effect of Transformed Self-Representation on 

Behavior. Department of Communication, Stanford University, Stanford, CA 94305. Human Communication 

Research 33, pp.271-290 

 

 

 



6ο Φοιτητικό Συνέδριο ΕΕΕΕ / 28.2-3.3, 2019 / Ξάνθη 

[121] 

Εφαρμογή Μεθόδων της Επιχειρισιακής Έρευνας στην 
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Περίληψη 

Η DRT με έδρα την πόλη της Ξάνθης, ιδρύθηκε το έτος 2015 και σήμερα αποτελείται από 25 μέλη, φοιτητές διαφόρων 

τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.  Η ομάδα δραστηριοποιείται στον τομέα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και 

συγκεκριμένα στην σχεδίαση και την κατασκευή μονοθέσιων αγωνιστικών αυτοκινήτων με στόχο τη συμμετοχή στους 

φοιτητικούς διαγωνισμούς της διεθνούς οργάνωσης FSAE (Formula Society of Automotive Engineers). Στο παρόν έγγραφο 

γίνετε αναφορά στις διαφορες μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας που χρησιμοποιούνται εντός της ομάδας και βοηθούν στην 

ομαλή ροή της λειτουργίας της. 

Λέξεις Κλειδιά: Φοιτητική Ομάδα, Formula Student, Επιχειρηματικότητα 

INTRODUCTION 

Η DRT με έδρα την πόλη της Ξάνθης, ιδρύθηκε το έτος 2015 και σήμερα αποτελείται από 25 μέλη, φοιτητές 

διαφόρων τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.  Η ομάδα δραστηριοποιείται στον τομέα του μηχανοκίνητου 

αθλητισμού και συγκεκριμένα στην σχεδίαση και την κατασκευή μονοθέσιων αγωνιστικών αυτοκινήτων με 

στόχο τη συμμετοχή στους φοιτητικούς διαγωνισμούς της διεθνούς οργάνωσης FSAE (Formula Society of 

Automotive Engineers).  

Μετά την πρώτη συμμετοχή της DRT στους αγώνες της διοργάνωσης FSAE, το έτος 2017 στην Ιταλία, στην 

κατηγορία τρία (class 3) των στατικών αγωνισμάτων, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη πραγματοποίησης τόσο 

τεχνικών όσο και οργανωτικών αλλαγών. Συνεπώς, το χρονικό διάστημα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 

(2017-2018) η ομάδα όφειλε να επικεντρωθεί σε αυτές τις αλλαγές, καταλήγοντας στην απόφαση να μην λάβει 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ώστε να αξιοποιήσει στο έπακρο τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκόμισε μέσα 

στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους και να πραγματοποιήσει τον κυρίαρχο σκοπό της, την κατασκευή 

του πρώτου αγωνιστικού μονοθεσίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου.  

Σήμερα, έχοντας ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του μονοθεσίου και το 70% των προσομοιώσεων, η ομάδα έχει 

ξεκινήσει την κατασκευή του αυτοκινήτου και πιο συγκεκριμένα των υποσυστημάτων του σασί, των 

αναρτήσεων και του κινητήρα.   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

H διαχείριση και η επίτευξη των στόχων μιας τέτοιας ερευνητικής προσπάθειας, αποτελεί μια περίπλοκη 

διαδικασία που εμπεριέχει πληθώρα τεχνικών και μεθόδων οι οποίες συναντώνται στην σύγχρονη επαγγελματική 

πραγματικότητα, τόσο στον κλάδο των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης όσο και στους κλάδους των 

υπολοίπων τμημάτων της Πολυτεχνικής σχολής. Ενδεικτικά, θα αναφερθούμε σε ορισμένες από αυτές.    

Project Management 

Ο στόχος της ομάδας αποτελεί ένα project τόσο περίπλοκο όπου οι δραστηριότητες που πρέπει να 

πραγματοποιήσει η ομάδα για να λειτουργήσει σωστά, στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια και τηρώντας τον 

προϋπολογισμό, είναι ζωτικής σημασίας και επιβάλλεται να μελετηθούν διεξοδικά και να οργανωθούν. Είναι 

συνεπώς εμφανής η ανάγκη εφαρμογής μεθόδων διαχείρισης έργου (Project Management). To project 

management περιλαμβάνει τη διαχείριση ενός έργου που απαιτεί ανάλυση, σχεδιασμό, πλάνο, κατασκευή, 
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εγκατάσταση, δοκιμή, έλεγχο, παρακολούθηση, παράδοση στην ομάδα. Στα πλαίσια της DRT πρέπει να 

εφαρμοστούν τα ίδια βήματα. Ξεκινώντας από την επιλογή της σωστής ομάδας φοιτητών, και συνεχίζοντας με 

την εξασφάλιση της μεταξύ τους επικοινωνίας, τη διαμόρφωση χρονοδιαγραμμάτων, την διαμόρφωση πλάνου 

συλλογής των απαραίτητων οικονομικών και υλικών πόρων, τον σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας του 

μονοθεσίου  και την διαχείριση πολλών άλλων διαδικασιών. 

RISK MANAGEMENT - ASSESSMENT 

Το ρίσκο αποτελεί βασικό κομμάτι του σχεδιασμού (Planning) ενός project. Η ομάδα καλείται συνεχώς να λάβει 

πολλές και διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας αποφάσεις, από μια μηχανολογική αλλαγή κατά την διαδικασία 

κατασκευής του μονοθεσίου μέχρι την επιλογή των διαγωνισμών στους οποίους θα αγωνιστεί στο τέλος του 

αγωνιστικού έτους. Διαχείριση κινδύνου (Risk Management) ονομάζεται η διαδικασία προσδιορισμού, ανάλυσης 

και ανταπόκρισης σε ρίσκα που καλείται να αντιμετωπίσει η ομάδα αξιολογώντας τα δεδομένα, τις συνθήκες, και 

λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις. Πριν από κάθε απόφαση πρέπει η ομάδα να είναι σε θέση να εντοπίσει 

τους κινδύνους (Risk Assessment) που ενδεχομένως να βρίσκονται πίσω από κάθε μια από τις  επιλογές της. Στο 

μηχανολογικό τμήμα, ένα εξάρτημα ή ο τρόπος συναρμολόγησής του μπορεί να  αποτρέψει τον τερματισμό της 

ομάδας  στο αγώνισμα της αντοχής. Αντιθέτως μπορεί να αποδειχθεί σημείο κλειδί για την διάκρισή της λόγω 

του ότι αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση. Με βάση τα παραπάνω, ένας από τους σημαντικότερους στόχους 

της Democritus Racing Team είναι να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους όσο αυτό είναι δυνατό, εξασφαλίζοντας την 

ασφάλεια των μελών της και κατ’ επέκταση και την επιτυχία του έργου. 

MARKETING 

Αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σύγχρονου οργανισμού καθώς και της ομάδας, εφόσον αποτελεί ένα από τα τρία 

τμήματά της, είναι το Marketing. O τομέας του μάρκετινγκ διαχειρίζεται κάθε οργανωμένη προσπάθεια που 

γίνεται προκειμένου να ικανοποιήσει τους στόχους της ομάδας αλλά και τους χορηγούς του. Σημαντική είναι η 

προώθηση των συνεργατών μας αλλά και της ομάδας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και η διοργάνωση 

ενημερωτικών συναντήσεων σε άλλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την ομάδα 

μας. Ωστόσο οι δραστηριότητες που αφορούν το μάρκετινγκ δεν περιορίζονται μόνο σ’ αυτά τα πεδία. 

Ασχολούμαστε με την διεξαγωγή ερευνών και την εξόρυξη αποτελεσμάτων στον τομέα του Formula Student 

Racing, μέσω των οποίων μας δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουμε τις ανάγκες της ομάδας μας, την 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ικανοτήτων μας ενώ ταυτόχρονα προλαμβάνουμε και διορθώνουμε 

επικείμενα λάθη που ίσως συναντούσαμε αργότερα σε έναν έλεγχο ανατροφοδότησης, κάνοντας τις 

δραστηριότητές του μάρκετινγκ ατέρμονες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα. 

KNOWLEDGE MANAGEMENT 

Τα θεμέλια για την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας της ομάδας αποτελούν η σωστή επικοινωνία μεταξύ του 

συνόλου των μελών της και η εξασφάλιση μέσω αυτής, μιας συνεχούς ροής ανταλλαγής πληροφοριών και 

γνώσεων. Η διαχείριση γνώσης (Knowledge Management) είναι η διαδικασία της δημιουργίας, της ανταλλαγής, 

της χρήσης και της διαχείρισης των γνώσεων και πληροφοριών. Τα μέλη οφείλουν να είναι συνεχώς 

ενημερωμένη σχετικά με την πρόοδο όλων των επιμέρους τμημάτων και να ανταλλάσσουν γνώσεις ώστε να 

διευκολύνεται και να επιταχύνεται η ολοκλήρωση των εργασιών. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

επικοινωνηθούν τυχόν προβλήματα, να βρεθούν λύσεις και να αποφευχθούν λάθη. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η 

εύρεση μεθόδων διαχείρισης αυτού του όγκου πληροφοριών (αναλυτικότερα, μέθοδοι συλλογής, οργάνωσης, 

διάθεσής του) είναι απαράμιλλης αξίας για την ομάδα. Κι από αυτή τη διαχείριση δεν εξαρτάται μόνο η παρούσα 

πορεία της DRT αλλά και το μέλλον της εφόσον πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων της 

ανά κάθε νέο ακαδημαϊκό ή αγωνιστικό έτος. 
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CONCLUSIONS 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τη στρατηγική δράσης της ομάδας Democritus Racing Team, δομημένη γύρω από 

τις συνθήκες και τα σημερινά δεδομένα της ελληνικής πανεπιστημιακής και όχι μόνο πραγματικότητας, 

εμπλουτισμένης από το όραμα των φοιτητών που την απαρτίζουν. 
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Διαμόρφωση Υβριδικού Μοντέλου Κοστολόγησης 

Δραστηριοτήτων και Παραδοσιακής Κοστολόγησης σε Μεγάλη 

Παραγωγική Επιχείρηση στον Κλάδο των Μετάλλων 

*Στεργίου Κ., Σταύρου Β., Παναγιώτου Ν. 
Σχολή Μηχανολόγων Μηχaνικών 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

15780 Ζωγράφος 
*stergiouke@mail.ntua.gr 

Περίληψη 

Η κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity-Based Costing) είναι μία κλασική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις υψηλού αριθμού δραστηριοτήτων με διαφορετικό αντικείμενο, προσφέροντας την δυνατότητα κοστολόγησης με 

βάση διαφορετικό τροπέα κόστους σε κάθε δραστηριότητα. Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο σε παραγωγικές επιχειρήσεις 

όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες εφαρμογής της μεθόδου είναι η 

απαίτηση καταγραφής μεγάλου όγκου δεδομένων και η υποστήριξή της από κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα. Η παρούσα 

εργασία παρουσιάζει τη διαμόρφωση ενός υβριδικού μοντέλου κοστολόγησης δραστηριοτήτων και παραδοσιακής 

κοστολόγησης που αναπτύχθηκε σε μια μεγάλη επιχείρηση παραγωγική επιχείρηση στον κλάδο των μετάλλων με σκοπό τη 

διαμόρφωση ενός κοστολογικού μοντέλου, το οποίο να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται στο σύνολο 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να υποβοηθηθεί η λήψη σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε λειτουργικό, τακτικό 

αλλά και στρατηγικό επίπεδο.   

Λέξεις Κλειδιά: Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων (Activity-Based Costing), Μοντελοποίηση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity-Based Costing ή ABC) είναι μία προσέγγιση, η οποία στηρίζεται 

στην αναγνώριση των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή ή και πώληση ενός αριθμού τελικών 

προϊόντων. Η λογική της είναι ότι κάθε δραστηριότητα καταναλώνει συγκεκριμένους πόρους, οπότε ακριβώς 

αυτή η κατανάλωση των πόρων δημιουργεί το κόστος των τελικών προϊόντων (Παναγιώτου και άλλοι, 2013). Η 

μέθοδος δημιουργήθηκε ως ένας δικαιότερος τρόπος εντοπισμού του κόστους στα διαφορετικά τελικά προϊόντα, 

σε σχέση με παραδοσιακές μεθόδους κοστολόγησης που κυρίως στηρίζονται στα κέντρα κόστους και 

αποτυγχάνουν συχνά να απεικονίσουν κοστολογικά την επιχειρηματική πραγματικότητα (Kostakis et al., 2008). 

Πέραν την έννοιας της δραστηριότητας, βασική έννοια της μεθόδου είναι ο τροπέας κόστους (cost driver), μέσω 

του οποίου εντοπίζεται σε κάθε δραστηριότητα η αιτία που «οδηγεί» το κόστος (McKenzie, 1999). Με τη μέθοδο 

της κοστολόγησης δραστηριοτήτων, τα κόστη των αντιστοιχίζονται με άμεσο τρόπο στα προϊόντα, παρέχοντας 

μια πληρέστερη εικόνα για τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αλλά και για τα συνολικά έξοδα (Stapleton et al., 

2004). Επιπλέον, απεικονίζεται ακριβώς η απόδοση της κάθε δραστηριότητας σε σχέση με τους πόρους που 

καταναλώνει (Cooper and Kaplan, 1991). Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η διαμόρφωση ενός 

υβριδικού μοντέλου κοστολόγησης δραστηριοτήτων και παραδοσιακής κοστολόγησης, προσπαθώντας να 

περιοριστεί η απαίτηση δεδομένων από το κοστολογικό σύστημα χωρίς να χάνεται η ακρίβεια απεικόνισης του 

κόστους στα τελικά προϊόντα. Η προσέγγιση εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό του κόστους στο  σύνολο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (παραγωγή και διανομή) σε μεγάλη επιχείρηση παραγωγής προϊόντων μετάλλου. 
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ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 

ΑΛΥΣΙΔΑ 

Το κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης, το οποίο ελήφθη υπόψη παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. 

Πρόκειται για όλη τη διαδικασία παραγωγής από την εισαγωγή του υγρού μετάλλου στους φούρνους έως και τη 

χύτευση, για την παραγωγή των τελικών προϊόντων, με τελικό στάδιο τη διαδικασία της διανομής.  Η 

διαμόρφωση του κοστολογικού μοντέλου σε χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας οδήγησε στην αναγνώριση 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

κοστολογικών δραστηριοτήτων. Η αναγνώριση των δραστηριοτήτων επιτεύχθηκε μετά τη διεξαγωγή 

συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους εργαζομένους στις διαδικασίες παραγωγής και διανομής. 

Σχήμα 1. Συνοπτική απεικόνιση του μέρους της εφοδιαστικής αλυσίδας που μελετήθηκε 

 

Σε επόμενο στάδιο, συγκεντρώθηκαν υφιστάμενα κοστολογικά δεδομένα με τον τρόπο που μπορούσε να τα 

παρακολουθήσει η εταιρεία και εντοπίστηκαν απαιτήσεις σε πρόσθετα δεδομένα ώστε να είναι δυνατός ο 

υπολογισμός του κόστος ανά δραστηριότητα, εντολής χύτευσης και κωδικό παραγγελίας πελάτη. Η μελέτη του 

υφιστάμενου κοστολογικού συστήματος οδήγησε στον εντοπισμό σημαντικών προβλημάτων που οδηγούσαν σε 

ανακριβή υπολογισμού του κόστους, ακόμα και σε υποτιθέμενα άμεσα στοιχεία κόστους όπως το κόστος 

εργατικών, το κόστος Β’ Υλών και το κόστος ενέργειας. Σε συνεννόηση με τα στελέχη της εταιρείας, 

αποφασίστηκε ο επιθυμητός βαθμός ακρίβειας του νέου κοστολογικού συστήματος, με βάση τις δυνατότητες 

καταγραφής του κόστους που υπήρχαν και καθορίστηκε ο νέος τρόπος αντιμετώπισης του άμεσου και έμμεσου 

κόστους. 

O υπολογισμός του άμεσου κόστους στο ήδη υπάρχον κοστολογικό σύστημα βασιζόταν σε ομάδα προϊόντων. Ο 

σχεδιασμός του νέου κοστολογικού συστήματος, αντίθετα, προβλέπει τον υπολογισμό του άμεσου κόστους ανά 

δραστηριότητα, ανά παραγγελία και ανά εντολή χύτευσης για κάθε διαφορετικό κωδικό τελικού προϊόντος, με 

βάση τα στοιχεία που καταγράφονται για το πραγματικό κανονικό και υπερωριακό κόστος ανθρωποώρας, την 

τιμή αποτίμησης των αναλωθεισών ποσοτήτων υλικών και ανταλλακτικών και τη μέση τιμή της μοναδιαίας 

ποσότητας ενέργειας. Για να μπορέσει να καταγραφεί το άμεσο κόστος σε πραγματικό χρόνο, προτάθηκε η 

καταχώρηση των δεδομένων παραγωγής που το δημιουργούν με χρήση εντολών παραγωγής και ανά 

κοστολογική δραστηριότητα. Το κόστος διανομής προτάθηκε να παρακολουθηθεί αντίστοιχα με βάση τους 

κωδικούς παραγγελιών των πελατών και ανά κοστολογική δραστηριότητα και σε επίπεδο κωδικού τελικού 

προϊόντος. Στο τέλος της κοστολογικής περιόδου (η οποία ορίστηκε ως μήνας), οι κατηγορίες έμμεσου κόστους 

οργανώθηκαν σε ομάδες, αντιστοιχίστηκαν όπου είχε ουσιαστικό νόημα σε κοστολογικές δραστηριότητες και 

κατανεμήθηκαν με βάση επιλεγμένους τροπείς κόστους που προέκυψαν μετά από ανάλυση και σε συνεργασία με 

τους υπεύθυνους των δραστηριοτήτων. Το έμμεσο κόστος που δεν μπορούσε να αντιστοιχιστεί σε 

δραστηριότητες προβλέφθηκε να κατανεμηθεί στους τελικούς κωδικούς προϊόντων διακριτά με προκαθορισμένο 

τροπέα κόστους.  Το κοστολογικό σύστημα σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το συνολικό κόστος που 

καταγράφει να συμφωνεί απόλυτα με το συνολικό κόστος του παραδοσιακού κοστολογικού συστήματος. 

Εν κατακλείδι, αναπτύχθηκε ένα υβριδικό σύστημα κοστολόγησης, το οποίο διατηρεί τα χαρακτηριστικά της 

παραδοσιακής κοστολόγησης που ήδη χρησιμοποιούσε η επιχείρηση, με τα κέντρα κόστους ως σημείο 

αναφοράς. Ταυτόχρονα, όμως προτάθηκε η ένταξη της κοστολόγησης δραστηριοτήτων σε ένα συνδεδεμένο 



6ο Φοιτητικό Συνέδριο ΕΕΕΕ / 28.2-3.3, 2019 / Ξάνθη 

[127] 

εξωλογιστικό σύστημα, ώστε πέραν της λογιστικής παρακολούθησης να παρέχεται η δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων σε εναλλακτικά σενάρια παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης.      

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ένα οργανωμένο σύστημα κοστολόγησης είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση, η οποία επιθυμεί πλήρη έλεγχο 

των διαδικασιών της. Στην περίπτωση των παραγωγικών επιχειρήσεων, ο έλεγχος του κόστους αποτελεί μία από 

τις σημαντικότερες παραμέτρους που επηρεάζει έναν Μηχανικό Παραγωγής. Η υβριδική προσέγγιση 

κοστολόγηση δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγική επιχείρηση που μελετήθηκε, βοηθάει 

στην αρτιότερη κατανομή του κόστους περιορίζοντας τις απαιτούμενες αλλαγές στο υφιστάμενο λογιστικό 

σύστημα. Η παρακολούθηση του κόστους ανά δραστηριότητα επιτρέπει την ακριβή κατανόηση της ύπαρξης του 

κόστους και διευκολύνει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σε διαφορετικά επίπεδα: Σε λειτουργικό επίπεδο 

διευκολύνει τον αναλυτικό προγραμματισμό των εντολών παραγωγής (scheduling), σε τακτικό επίπεδο 

επηρεάζει τη διαμόρφωση του μηνιαίου πλάνου (production planning) και της συνοδευόμενης δέσμευσης πόρων 

(capacity & resource planning), ενώ σε στρατηγικό επίπεδο μπορεί να διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων που 

σχετίζονται μ την τιμολογιακή πολιτική, και τη διαπραγμάτευση εμπορικών όρων.      
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Οικονομοτεχνική Ανάλυση Ολοκληρωμένης Μονάδας 

Καλλιέργειας και Επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης 

Κωτσίνας Α., Βαβάτσικος Α.Π. 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

antoniskotsinas@hotmail.com, avavatsi@pme.duth.gr 

Περίληψη 

Η μελέτη αποσκοπεί στην διερεύνηση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης εσωτερικής καλλιέργειας και επεξεργασίας 

φαρμακευτικής κάνναβης με τις κατάλληλες και  πλέον αποτελεσματικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Δεδομένου ότι δεν έχει 

ακόμη αναπτυχθεί μια φαρμακευτική βιομηχανία κάνναβης στην Ελλάδα, είναι απαραίτητο να γίνουν υποθέσεις σχετικά με 

τη ζήτηση, την καλλιέργεια και την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης. Η παρούσα εργασία αφορά θερμοκηπιακό 

συγκρότημα 120 στρεμμάτων με χρήση γεωθερμίας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Το συγκρότημα αποσκοπεί 

στην παραγωγή τετραϋδροκανναβινόλης (THC) και κανναβιδιόλη (CBD), που αποτελούν τις δύο κυρίαρχες δραστικές ουσίες 

της κάνναβης, έχουν μεγάλη εμπορική αξία στη φαρμακευτική αγορά. Δεδομένου ότι η C. Sativa είναι μια φυσική και φθηνή 

πηγή THC και CBD (σε σύγκριση με την παραγωγή τους συνθετικά), οι προσπάθειες για την επιλογή των ποικιλιών 

κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε αυτές τις ουσίες και η μετέπειτα μαζική τους παραγωγή βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Ωστόσο, λόγω της αλλογαμικής (πολλαπλής γονιμοποίησης) φύσης του είδους, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί το χημικό 

προφίλ επιλεγμένων γονότυπων που παράγουν υψηλά ποσοστά THC ή CBD σε συνθήκες εδάφους. Δεδομένου ότι το φυτό 

αυτό χρησιμοποιείται επίσης ως παράνομο ναρκωτικό, η καλλιέργεια του πρέπει να γίνεται σε ασφαλείς περιοχές και 

ρυθμίζεται ιδιαίτερα σε πολλά μέρη του κόσμου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς, η εσωτερική καλλιέργεια 

ενός επιλεγμένου γονότυπου/κλώνου υψηλής απόδοσης υπό ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ο καταλληλότερος 

τρόπος για να διατηρηθεί η δραστικότητα και η αποτελεσματικότητά του, παρακάμπτοντας τα ρυθμιστικά προβλήματα. 

Λέξεις Κλειδιά: Κάνναβη, Φαρμακευτική, Θερμοκήπιο, THC, CBD, Οικονομοτεχνική Ανάλυση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο όρος φαρμακευτική κάνναβη χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει τα προϊόντα κάνναβης που έχουν 

νομίμως καλλιεργηθεί ή παρασκευαστεί για ιατρικούς σκοπούς. Μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτικά φυτικά 

προϊόντα ή επεξεργασμένα φαρμακευτικά προϊόντα από εκχυλίσματα του φυτού Cannabis Sativa (Whiting at al., 

2015). Εφαρμογές σκευασμάτων και προϊόντων που διαθέτουν ως βάση τη δραστικές ουσίες της φαρμακευτικής 

κάνναβης αναφέρεται ότι βελτιώνουν την καθημερινότητα ασθενών που που δεν ανταποκρίνονται σε άλλες 

θεραπείες. Η Cannabis Sativa περιέχει κανναβινοειδή, μια μοναδική κατηγορία τερνοφαινολικών ενώσεων, η 

οποία συσσωρεύεται κυρίως σε αδενικά τριχώματα του φυτού (Hammond και Mahlberg, 1977). Πάνω από 70 

κανναβινοειδή έχουν απομονωθεί από την Cannabis Sativa, κύριες δραστικές ενώσεις της οποίας είναι η Δ9-

τετραϋδροκανναβινόλη, κοινώς ονομαζόμενη THC (Tetrahydrocannabinol) και η κανναβιδιόλη (Cannabidiol) ή 

αλλιώς CBD.  (Mechoulam & Ben-Shabat, 1999). Εκτός από την ψυχοδραστικότητά της, η THC διαθέτει 

αναλγητικές, αντιφλεγμονώδεις, διεγερτικές για την όρεξη ιδιότητες καθιστώντας αυτή την κανναβινόλη ένα 

πολύ ελπιδοφόρο θεραπευτικό φάρμακο, με μεγάλη απήχηση σε καρκινοπαθείς που δέχονται χημειοθεραπείες, 

καθώς και σε ασθενείς με HIV/AIDS (Sirikantaramas et al., 2005). Από την άλλη πλευρά, η CBD 

χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο ιατρικών εφαρμογών σχετικά με την επιληψία, τη σκλήρυνση κατά πλάκας, 

τους σπασμούς, τις διαταραχές ανησυχίας, τη διπολική διαταραχή, τη σχιζοφρένια, τη ναυτία, τις φλεγμονές, και 

πολλές άλλες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου.. Η φαρμακολογική και θεραπευτική ισχύς 

των παρασκευασμάτων της Cannabis Sativa και των κύριων δραστικών ουσιών της (THC και CBD) έχει 

επανεξεταστεί εκτεταμένα από ερευνητές. (Mechoulam, 1986, Formukong et al., 1989, Grinspoon and Bakalar, 

1993, Mattes et al., 1993, 1994, Brenneisen et al., 1996). Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις σε εθνικό 

επίπεδο αποσκοπούν μεταξύ άλλων και στην ανάπτυξη βιομηχανικής αξιοποίησης της κάνναβης με έμφαση στον 

τομέα των φαρμάκων. 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΑΒΗΣ 

Η θερμοκηπιακή καλλιέργεια της κάνναβης ακολουθεί τις εξελίξεις του αγροτοβιομηχανικού τομέα με 

αποτέλεσμα την διεύρυνση των προσεγγίσεων που ακολουθούνται και την βελτιστοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας. Παρά τη γενική αντίληψη που θέλει την κάνναβη να ακολουθεί την ανάπτυξη των θαμνοειδών στην 

πραγματικότητα το φυτό απαιτεί ως και 15 εβδομάδες από τη φύτευση έως τη συγκομιδή, προτού ακόμη 

προχωρήσει στην επεξεργασία και τη συσκευασία. Ο κύκλος ζωής του φυτού και τα στάδια που περνάει μέχρι 

την τελική επεξεργασία και συσκευασία είναι τα εξής: Κλωνοποίηση, Φυτώριο, Βλάστηση, Άνθηση, Συγκομιδή, 

Ξήρανση, Επεξεργασία και Ωρίμανση, Εξαγωγή Δραστικής Ουσίας, Συσκευασία. Για την υπαίθρια και την 

εσωτερική καλλιέργεια, η απόδοση εξαρτάται από παράγοντες όπως η καταπόνηση, η ένταση του τεχνητού ή 

φυσικού φωτός, ο τύπος και η ποσότητα του λιπάσματος-θρεπτικών ουσιών, ο έλεγχος της θερμοκρασίας, 

φωτισμού, της παραγωγής CO2 και της υγρασίας. Αυτές οι ιδιαιτερότητες σπάνια μπορούν να ελεγχθούν 

αποτελεσματικά σε συνθήκες ανοιχτού περιβάλλοντος, ενώ αντίθετα η καλλιέργεια σε θερμοκήπια επιτρέπει τον 

καλύτερο έλεγχο των συνθηκών του μικροκλίματος, με σκοπό την δημιουργία ενός σταθερού οικοσυστήματος 

για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας εξέλιξης των φυτών.  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Η επένδυση που αναλύεται αφορά 120 στρέμματα από τα οποία 101,25 στρέμματα είναι θερμοκηπιακές μονάδες 

των 3,75 στρεμμάτων έκαστην και τα υπόλοιπα 18,75 στρέμματα αποτελούν το headhouse, μέσα στο οποίο 

υπάρχουν 11,25 στρέμματα τα οποία κι αυτά είναι θερμοκηπιακές μονάδες για την αρχική καλλιέργεια των 

μητρικών φυτών που θα δίνουν στη συνέχεια τους κλώνους των φυτών. Το πάγιο κόστος υλοποίηση των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού όλων των μονάδων  και του headhouse ανέρχεται στα 33.357.250€. Από 

αυτά τα 20.671.335€ αφορούν τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των θερμοκηπιακών μονάδων, ενώ τα 

υπόλοιπα 12.685.915€ αποτελούν τα έξοδα ανέγερσης και εξοπλισμού του Headhouse. Επιπροσθέτως έχει 

εκτιμηθεί ότι κάθε θερμοκηπιακή μονάδα θα περιλαμβάνει συστήματα τεχνητού φωτισμού με λαμπτήρες υψηλής 

πίεσης νατρίου, ανεμιστήρες εξαερισμού και εσωτερικής ανάδευσης, συστήματα και μετρητές για των έλεγχο 

των συνθηκών και του μικροκλίματος, καθώς και συστήματα αφύγρανσης. Το headhouse θα στεγάζει τους 

χώρους του φυτωρίου και των μητρικών φυτών, το ξηραντήριο καθώς και τις αποθήκες πρώτων υλών και 

τελικών προϊόντων. Τέλος, στον ίδιο χώρο θα βρίσκονται τα εργαστήρια trimming, εξαγωγής δραστικής ουσίας, 

έρευνας και ανάπτυξης, το συσκευαστήριο και το μηχανοστάσιο.  

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η λειτουργία του θερμοκηπιακού συγκροτήματος ακολουθεί τη φιλοσοφία της συνεχούς παραγωγής, με την 

φύτευση και συγκομιδή νέων κλώνων φυτών κάθε εβδομάδα. Ακόμα, για την βελτιστοποίηση των συνθηκών 

αλλά και για την διευκόλυνση των δραστηριοτήτων και των εργασιών, εφαρμόζεται μια φιλοσοφία κίνησης των 

φυτών από και προς τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει πως το headhouse θα βρίσκεται στην καρδιά του 

συγκροτήματος και οι θερμοκηπιακές μονάδες θα χτιστούν γύρω από αυτό. Κάθε εβδομάδα θα φυτεύονται νέα 

φυτά σε 2 από τις θερμοκηπιακές μονάδες (8.500 φυτά) και θα γίνεται συγκομιδή στα φυτά 2 άλλων, με σκοπό 

τη διατήρηση σταθερού ρυθμού παραγωγής. Η ετήσια παραγωγή σε ξηρό τελικό προϊόν ανέρχεται στους 110 

τόνους, οι οποίοι με τη σειρά τους αναμένεται να δώσουν 21-22 τόνους ελαίου δραστικής ουσίας. Καθώς δεν 

υπάρχει ακόμα ελληνική βιομηχανία για παραγωγή κάνναβης και φαρμακευτικών προϊόντων που προκύπτουν 

από την επεξεργασία της, γίνονται ορισμένες παραδοχές που απλουστεύουν την κατάσταση, χωρίς να 

αλλοιώνουν την αξία των εξαγόμενων συμπερασμάτων Για την παρούσα μελέτη έγινε υπόθεση για την τιμή 

πώλησης του ελαίου σε 2€/g, με οδηγό τις ισχύουσες τιμές σε χώρες και αγορές του εξωτερικού. Με βάση αυτό, 

τα αποτελέσματα χρήσεως της επένδυσης για την παραγωγή των τελικών προϊόντων ανέρχονται στα 12.275.640€ 

ετησίως, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα κάθε χρόνου υπολογίζεται στα 21.210.721€. Επιπλέον από την ανάλυση 

των ταμειακών ροών και της καθαρής παρούσας αξίας της επένδυσης για ένα πλάνο εικοσαετίας, με σκοπό την 

όσο το δυνατόν καλύτερη απεικόνιση της μέτρησης των κερδών και της αποτίμησης της επιχείρησης, προκύπτει 

δυνατότητα απόσβεσης από τον 3ο χρόνο. Οι ενεργειακές απαιτήσεις υπολογίστηκαν συνολικά σε 27 MW και θα 

καλύπτονται από την εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου, καθώς και από την χρήση 2 Η/Ζ 120kVA έκαστος, με 

υδρόψυκτο κινητήρα Diesel κλειστού τύπου και αυτόματο πίνακα εκκίνησης.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα οικονομικά στοιχεία της επένδυσης και η ανάλυσή τους είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Ωστόσο μαρτυρούν 

ότι στην παρούσα κατάσταση πρόκειται για αγορά που είναι προς διαμόρφωση. Οι αρκετά υψηλές αξίες που 

προκύπτουν στην εξεταζόμενη επένδυση μπορούν εν μέρει να δικαιολογηθούν και από την μεγάλη έκταση της 

εξεταζόμενης περίπτωσης καθώς παγκοσμίως μόνο μια περίπτωση αντίστοιχης επένδυσης συναντάται. Τα 

στοιχεία και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν για την παρούσα μελέτη μας επιτρέπουν να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως μιας επένδυση τέτοιου μεγέθους μπορεί να επιβιώσει και να αποφέρει 

γρήγορα κερδοφορία παρά το υψηλό αρχικό κόστος για την υλοποίηση της. Επιπροσθέτως η αξιοποίηση 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων όπως το μεσογειακό κλίμα και η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων για την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική αποτελεσματικότητα της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας. Με την υπάρχουσα υποδομή της Ελλάδας, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας, μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να γίνει ο κόμβος για την 

καλλιέργεια και τη χρήση φαρμακευτικής κάνναβης. Έτσι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει μια ελκυστική θέση 

για διεθνείς επενδύσεις. 
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Περίληψη 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του κόστους αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες σε μία επιχείρηση ή σε έναν 

οργανισμό. Μέσα από αυτήν παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες στην ανώτατη διοίκηση προκειμένου να μπορεί να 

λάβει τις αντίστοιχες αποφάσεις για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα (μίγμα παραγωγής, δομή εφοδιαστικής αλυσίδας, 

ανάλυση εναλλακτικών επενδύσεων κλπ). Ένας από τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους λαμβάνει χώρα η 

κοστολόγηση είναι η βιομηχανία, καθώς ιδιαίτερα σε αυτήν οι εναλλακτικοί τρόποι δράσης με βασική παράμετρο το κόστος 

συνήθως παρουσιάζουν αυξημένη πολυπλοκότητα (Τσιφόρα, 2017). Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης, η οποία αποτελεί 

τμήμα μιας ευρύτερης μελέτης περίπτωσης, πραγματοποιήθηκε καταγραφή της υφιστάμενης κοστολογικής προσέγγισης και 

του αντίστοιχου κοστολογικού μοντέλου σε μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο του μετάλλου. Η 

συγκεκριμένη καταγραφή έγινε δυνατή με τη βοήθεια μιας σειράς συνεντεύξεων με το προσωπικό της επιχείρησης, ενώ τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν αδυναμία 

υπολογισμού του κόστους ανά παραγγελία και ανά εντολή παραγωγής, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιείται 

κατανομή του συνολικού κόστους με βάση προκαθορισμένη αναλογία, γεγονός που προφανώς απέχει από την 

πραγματικότητα. Το κοστολογικό σύστημα της επιχείρησης δεν μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

εταιρείας, ενώ εντοπίστηκαν μια σειρά από λογισμικά υποστήριξης της διαδικασίας, στα οποία απουσίαζε η αναγκαία 

διαλειτουργικότητα προκειμένου να αξιοποιηθούν σωστά. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη ενός 

νέου συστήματος κοστολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη και μια σειρά από οργανωτικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα την 

ανάγκη ελαχιστοποίησης του διαχειριστικού φόρτου των εργαζομένων προκειμένου να συλλέγουν τα αναγκαία δεδομένα και 

την ανάγκη συμβατότητας με το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. 

Λέξεις Κλειδιά: Κοστολόγηση Παραγωγής, Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης, Κοστολογικό Μοντέλο, Κλάδος Μετάλλου 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η κοστολόγηση αποτελεί μια διαδικασία καταγραφής, ταξινόμησης, ανάλυσης, σύνοψης και κατανομής του 

κόστους, εστιάζοντας στην ανάπτυξη διαφόρων ενεργειών για τον έλεγχο του κόστους. Σκοπός της είναι να 

συμβουλεύει τη διοίκηση σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών πρακτικών και 

διαδικασιών με βάση τη βέλτιστη αποδοτικότητα του κόστους (Vanderbeck, 2013). Η λογιστική κοστολόγησης 

παρέχει τις λεπτομερείς πληροφορίες κόστους που χρειάζεται η διοίκηση για τον έλεγχο των τρεχουσών 

λειτουργιών και το σχεδιασμό για το μέλλον. 

Η κοστολόγηση ως πρακτική εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και στο 

δημόσιο τομέα, σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας του κόστους και των επενδύσεων. Στην 

παρούσα μελέτη περίπτωσης έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το υφιστάμενο 

κοστολογικό σύστημα και το κοστολογικό μοντέλο παραγωγικής επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στο 

βιομηχανικό κλάδο και συγκεκριμένα στον κλάδο του μετάλλου. Επίσης, στην παρούσα μελέτη περίπτωσης δεν  

αναλύεται συνολικά το κοστολογικό μοντέλο στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης, παρά 

αναλύεται μεμονωμένα το κομμάτι που αφορά την Παραγωγή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Τσιφόρα, 2017), οι 

βιομηχανικές επιχειρήσεις συνήθως δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερα πολύπλοκα κοστολογικά συστήματα, 

εστιάζοντας στη χρήση περιορισμένου αριθμού κοστολογικών αντικειμένων και κέντρων κόστους και την 

υιοθέτηση βάσεων μερισμού που παραπέμπουν σε παραδοσιακότερες επιλογές, ενώ η συλλεγόμενη κοστολογική 

πληροφορία βασίζεται κυρίως σε ιστορικά δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, ενώ οι μικρές παραγωγικές 

επιχειρήσεις υπολογίζουν συνήθως απλούστερα το κόστος του προϊόντος (συνήθως δεν κατανέμουν τα γενικά 

έξοδα στο κόστος του κάθε προϊόντος και υπολογίζουν το κόστος προϊόντος με βάση το μεταβλητό κόστος) οι 
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μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν μια πιο λεπτομερή διαδικασία κοστολόγησης 

(John, 2011).  

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στα πλαίσια της ανάλυσης του κοστολογικού συστήματος της επιχείρησης, έλαβαν χώρα μία σειρά από διακριτές 

δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν για λόγους ευκολίας να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες ομάδες 

δραστηριοτήτων: 

• Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης λογιστικής παρακολούθησης του κόστους και των κέντρων κόστους 

• Κατανόηση και διασαφήνιση της δομής και των συστατικών του κόστους με βάση τις δραστηριότητες 

της επιχείρησης 

• Διαμόρφωση μοντέλου κοστολογικών δραστηριοτήτων 

• Καθορισμός στοιχείων κόστους ανά κοστολογική δραστηριότητα 

• Διαμόρφωση κανόνων υπολογισμού του κόστους σε περιπτώσεις μερισμού 

Στην φάση της αντίληψης της υφιστάμενης κατάστασης, διερευνήθηκαν κυρίως οι τρεις πρώτες ομάδες 

δραστηριοτήτων. Σε αυτά τα πλαίσια και προκειμένου να υπάρξει μια συνολική αντίληψη της της υφιστάμενης 

κατάστασης, κρίθηκε σκόπιμη η διεξαγωγή μιας σειράς συναντήσεων με στελέχη της επιχείρησης (συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν 20 συναντήσεις). Οι συγκεκριμένες συναντήσεις είχαν πολύπλευρο στόχο. Πρώτος στόχος 

αποτέλεσε η κατανόηση της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να 

κατασκευαστεί το υφιστάμενο κοστολογικό μοντέλο (κέντρα κόστους και τρόποι παρακολούθησης κόστους) 

αλλά και να εντοπιστούν οι αδυναμίες του προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες προτάσεις βελτίωσης. Δεύτερος 

στόχος αποτέλεσε η ανάλυση του υφιστάμενου κοστολογικού συστήματος και ο τρόπος με τον οποίο μερίζονται 

τα κόστη ανά κέντρο και φορέα κόστους στην υφιστάμενη κατάσταση. Τρίτος και τελευταίος στόχος αποτέλεσε 

η κατανόηση των μεθόδων ανταλλαγής πληροφορίας μέσα στην επιχείρηση, καθώς και η κατανόηση της 

λειτουργίας των λογισμικών που υποστηρίζουν την λειτουργία της κοστολόγησης κατά τη διάρκεια της 

Παραγωγής. Μια σχηματική παράσταση των φάσεων της διαδικασίας της Παραγωγής μετάλλου απεικονίζεται 

στο Σχήμα 1: 

Σχήμα 1. Ενδεικτικές Φάσεις Διαδικασίας Παραγωγής Μετάλλου  

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τόσο σε επίπεδο διαδικασίας, όσο και σε επίπεδο 

κοστολογικού μοντέλου, προκύπτουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία χρήζουν βελτίωση στο μέλλον, κατά το 

σχεδιασμό του βελτιωμένου κοστολογικού μοντέλου. Αρχικά εντοπίστηκε η αδυναμία υπολογισμού του κόστους 

μίας παραγγελίας από την έναρξη της παραγωγής της μέχρι και τη διάθεσή της στον πελάτη ώστε να 

τεκμηριώνεται το κόστος εξυπηρέτησης της. Επίσης το κόστος των τελικών προϊόντων δεν υπολογίζεται με 

συγκέντρωση του άμεσου κόστους ανά κωδικό προϊόντος αλλά το συνολικό κόστος κατανέμεται με βάση 

προκαθορισμένη αναλογία. Επιπλέον, το επίσημο σύστημα κοστολόγησης της επιχείρησης με τον τρόπο που έχει 

δομηθεί δεν μπορεί να καλύψει το ρόλο της Διοικητικής Λογιστικής και να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων των 

στελεχών της Παραγωγής. 

Επιπρόσθετα, η κοστολογική πληροφόρηση παρουσιάζει χρονική υστέρηση στηριζόμενη στα ιστορικά στοιχεία 

του προηγούμενου οικονομικού έτους. Εκτός αυτού, εντοπίστηκαν πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται 

καταχωρημένες σε διαφορετικές εφαρμογές και δεν αξιοποιούνται κοστολογικά. Τέλος, το πληροφοριακό 

σύστημα της επιχείρησης δεν «ολοκληρώνεται» με την τοπική εφαρμογή που χρησιμοποιεί η παραγωγή για 

λόγους κοστολόγησης. Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία δυσχεραίνουν τη διαδικασία της κοστολόγησης ανά 

προϊόν και ανά παραγγελία, μην επιτρέποντας στην ανώτατη διοίκηση να λάβει αποφάσεις με ορθή 

πληροφόρηση, τόσο όσον αφορά την επιλογή των παραγγελιών όσο και σε ότι φορά την ορθή προτεραιοποίηση 

τους. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Το μελλοντικό σύστημα κοστολόγησης στο τμήμα της παραγωγής το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία με τη 

μελλοντική αναδιοργάνωση της επιχείρησης πρέπει να λάβει υπόψη του όλες τις αδυναμίες οι οποίες 

αναλύθηκαν παραπάνω και να προσπαθήσει να τις αντιμετωπίσει. Εκτός των προαναφερθέντων αδυναμιών 

όμως, υπάρχουν και μια σειρά από άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την έναρξη της 

υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος. Για παράδειγμα, καθώς θα πρέπει να γίνεται υπολογισμός του κόστους 

ανά παραγγελία και ανά εντολή παραγωγής (γεγονός το οποίο αποτελεί αδυναμία της υφιστάμενης κατάστασης) 

θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι συντελεστές κόστους μπορούν να μετρηθούν με έναν αποδεκτό βαθμό 

λεπτομέρειας (εργατικά, υλικά, ενέργεια κλπ.) και να γίνει ο κατάλληλος μερισμός τους με συγκεκριμένους 

τροπείς κόστους. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα είναι συμβατό με το υφιστάμενο 

κοστολογικό σύστημα και το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, καθώς μια τέτοια αντίθεση θα 

δημιουργούσε επιπλέον προβλήματα. Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη του συστήματος και η 

διαχειριστική προσπάθεια για την τροφοδότηση του συστήματος με δεδομένα δεν επιφορτίζει τους υπαλλήλους 

με υπερβολικό βάρος στην εργασία τους, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση η ανάπτυξη του συστήματος θα 

συναντήσει αντιδράσεις και το σύστημα ενδέχεται να μην καθιερωθεί. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

John, A. B., 2011. A comparison of the product costing practices of large and small-to medium-sized enterprise: a 

survey of British manufacturing firms. International Journal of Management. Vol.28 No.4, 184-194.   

Vanderbeck E.J., 2013. Principles of Cost Accounting, Google Books, USA 

Τσιφόρα Ε., 2017. Κοστολόγηση βιομηχανικών προϊόντων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), 

Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Διδακτορική Διατριβή 
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Μελέτη Μονάδας Παραγωγής Θυρών Εσωτερικού και 

Εξωτερικού Χώρου με Μοντέλα Προσομοίωσης Διακριτών 

Γεγονότων 

*Χρόνης Κ., Ξανθόπουλος Α., Κουλουριώτης Δ. 
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Β. Σοφίας 12, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ, Ξάνθη 
*kostas183@gmail.com 

Περίληψη 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου που κατασκευάζει εσωτερικές και 

εξωτερικές θύρες. Αρχικά, καταγράφηκε αναλυτικά το σύνολο των σταδίων παραγωγής και κωδικοποιήθηκε η όλη 

παραγωγική διαδικασία. Σε αυτή τη φάση της μελέτης συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός των πρότυπων χρόνων 

επεξεργασίας για κάθε στάδιο παραγωγής καθώς και οι σχετικοί απαιτούμενοι πόροι όπως εργατικό δυναμικό και πρώτες 

ύλες. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το μοντέλο προσομοίωσης της γραμμής παραγωγής αξιοποιώντας το λογισμικό Anylogic. 

Το μοντέλο προσομοίωσης του εργοστασίου επαληθεύτηκε χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα από την παραγωγή τα 

οποία αφορούσαν παραγγελίες 19 πελατών, για 4 είδη θυρών και συνολική παραγωγή 1281 προϊόντων με μέσο χρόνο 

κατασκευής 34 ημέρες. Διενεργήθηκαν τέσσερα πειράματα προσομοίωσης όπου μελετήθηκε η επίπτωση της μεταβολής του 

αριθμού των βαρδιών καθώς και των χρόνων έναρξης/λήξης αυτών στην αποδοτικότητα της γραμμής παραγωγής. Τα 

κυριότερα μέτρα απόδοσης που λάβαμε υπόψη ήταν α) η συνολική παραγωγή (total throughput) του συστήματος, β) η μέση 

ημερήσια παραγωγή και γ) το μέσο εργατικό κόστος ανά παραγόμενο προϊόν. Διαπιστώθηκε ότι η υιοθέτηση δύο βαρδιών 

ανά 24ωρο, όπου η έναρξη της δεύτερης βάρδιας απέχει χρονικά 4 ώρες από την λήξη της πρώτης, είναι η πλέον αποδοτική 

διαμόρφωση του συστήματος.           

Λέξεις Κλειδιά: Συστήματα Παραγωγής, Προσομοίωση, Anylogic, Αποδοτικότητα Διαδικασίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Η εξεταζόμενη μονάδα παραγωγής ανήκει στην κατηγορία των συστημάτων παραγωγής-κατά-παρτίδα 

(Ξανθόπουλος & Κουλουριώτης, 2017) καθώς κατασκευάζει μία ευρεία γκάμα προϊόντων των οποίων οι 

εκάστοτε προδιαγραφές καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον πελάτη (π.χ. ύψος και πλάτος θύρας, είδος 

κάσας και θυρόφυλλου, επένδυση, χρώμα βερνικιού, πυραντοχή κλπ.). Σε γενικές γραμμές, οι παραγόμενες 

θύρες εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Θύρες εξωτερικής χρήσης 

o Θωρακισμένες 

o Κάσα και επένδυση αλουμινίου 

o Κάσα αλουμινίου και ξύλινη επένδυση 

o Ξύλινη κάσα και επένδυση 

• Θύρες εσωτερικής χρήσης 

o Κάσα αλουμινίου και ξύλινο θυρόφυλλο 

o Κάσα αλουμινίου και θυρόφυλλο από γυαλί securite 

o Ξύλινη κάσα και θυρόφυλλο 

• Εξατομικευμένες (custom) 

o Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα που έχει αναλάβει ένα 

συγκεκριμένο κατασκευαστικό έργο 

Η διαδικασία παραγωγής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο της κάθε παραγόμενης πόρτας και μπορεί να 

διαφέρει σημαντικά από προϊόν σε προϊόν. Γενικά, η παραγωγική διαδικασία εμπεριέχει σημαντικό βαθμό 

χειρωνακτικής εργασίας και σχετικά χαμηλή αυτοματοποίηση. Χωρίζεται σε τρία, ευρεία, στάδια: α) ξυλουργείο, 

β) τριβείο-βαφείο και γ) μοντάρισμα. Στον παραγωγικό εξοπλισμό της μονάδας συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ 
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άλλων, δύο φούρνοι βαφής, πρέσα, μηχάνημα CNC, φαλτσοπρίονα, καρφωτικά μηχανήματα αέρα, πιστόλια 

βαφής, πάγκοι και τροχήλατα καρότσια μεταφοράς.      

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η εξεταζόμενη μονάδα παραγωγής είναι ένα σύστημα διακριτών γεγονότων, δηλαδή η κατάστασή του παίρνει 

διακριτές τιμές, ορίζεται στο συνεχές του χρόνου και μεταβάλλεται μόνο κατά την εμφάνιση συγκεκριμένων 

γεγονότων.   

Εικόνα 1. Άποψη του μοντέλου προσομοίωσης της μονάδας παραγωγής.    

 

 

Για την ανάπτυξη του μοντέλου προσομοίωσης του εργοστασίου αξιοποιήθηκε το λογισμικό Anylogic (Ivanov, 

2017). Η εικόνα 1 δείχνει το σχετικό μοντέλο κατά την εκτέλεση ενός πειράματος προσομοίωσης. Στο σχήμα 1, 

τα γκρι και καφέ παραλληλόγραμμα αναπαριστούν υπό-επεξεργασία (ημιτελείς) αλουμινένιες και ξύλινες 

πόρτες, αντίστοιχα. Με κόκκινο χρώμα καταδεικνύονται σταθμοί εργασίας (π.χ. τμήματα τριβείου-βαφείου και 

CNC) όπου υπάρχει σχετικά μεγάλος φόρτος εργασίας. Τέλος, οι έγχρωμες κουκίδες συμβολίζουν πρώτες ύλες 

(π.χ. μασίφ ξύλα, μοριοσανίδες ή χαρτοκυψέλες) και εργάτες.    
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το μοντέλο προσομοίωσης του εργοστασίου επαληθεύτηκε χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα από την 

παραγωγή τα οποία αφορούσαν παραγγελίες 19 πελατών, για 4 είδη θυρών και συνολική παραγωγή 1281 

προϊόντων με μέσο χρόνο κατασκευής 34 ημέρες. Διενεργήθηκαν τέσσερα πειράματα προσομοίωσης (βλ. πίνακα 

1) όπου μελετήθηκε η επίπτωση της μεταβολής του αριθμού των βαρδιών καθώς και των χρόνων έναρξης/λήξης 

αυτών στην αποδοτικότητα της γραμμής παραγωγής. Η διάρκεια όλων των πειραμάτων ήταν 31 εργάσιμες 

ημέρες, χρησιμοποιήθηκαν οι χρόνοι παραγωγής που υπολογίστηκαν κατά την αποτύπωση των παραγωγικών 

διαδικασιών της μονάδας και ημερομίσθιο εργατών ίσο με 45 ευρώ.   

Πίνακας 1. Ανεξάρτητες μεταβλητές των τεσσάρων πειραμάτων προσομοίωσης.  

Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 

Βάρδιες & πλήθος 

εργαζομένων 

Βάρδιες & πλήθος 

εργαζομένων 
Βάρδιες & πλήθος εργαζομένων 

Βάρδιες & πλήθος 

εργαζομένων 

7:00-15:00 
7:00-

15:00 

15:00-

23:00 

7:00-

15:00 

15:00-

23:00 

23:00-

7:00 

7:00-

15:00 

19:00-

3:00 

23 23 23 23 23 23 23 23 

 

Όλα τα πειράματα αφορούσαν κορεσμένα (saturated) συστήματα με σκοπό την εύρεση της μέγιστης εφικτής 

δυναμικότητας (capacity) της μονάδας. Τα μέτρα απόδοσης που λάβαμε υπόψη ήταν α) η συνολική παραγωγή 

(ξύλινων και αλουμινένιων θυρών) του συστήματος, β) η μέση ημερήσια παραγωγή και γ) το μέσο εργατικό 

κόστος ανά παραγόμενο προϊόν (βλ. πίνακα 2). 

Πίνακας 2. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τεσσάρων πειραμάτων προσομοίωσης. 

 Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 

Συνολική παραγωγή (ξύλινες) 779 1484 2145 1500 

Συνολική παραγωγή (αλουμινίου) 815 1508 2183 1519 

Μέση παραγωγή ανά ημέρα 51 97 140 101 

Εργατικό κόστος ανά μονάδα 20,1 21,4 22,2 20,6 

 

Διαπιστώνεται ότι η πλέον κατάλληλη διαμόρφωση του συστήματος είναι αυτή του σεναρίου 4 καθώς 

επιτυγχάνεται αυξημένη παραγωγή σε σύγκριση με το σενάριο 2 (που αφορά και αυτό 2 βάρδιες) με εργατικό 

κόστος/μονάδα προϊόντος όμως το οποίο είναι άμεσα συγκρίσιμο με αυτό του σεναρίου 1 (που αφορά 1 βάρδια). 

Ο λόγος για τον οποίο η διαμόρφωση του σεναρίου 4 υπερτερεί είναι το ότι μεσολαβούν 4 ώρες μεταξύ των δύο 

βαρδιών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι υπο-επεξεργασία πόρτες της πρώτης βάρδιας προλαβαίνουν να 

στεγνώσουν ή να σταθεροποιηθεί η κόλλα τους. Άρα η δεύτερη βάρδια έχει τη δυνατότητα να τις επεξεργαστεί 

άμεσα χωρίς να υπάρχει ενδιάμεσος αδρανής χρόνος.    

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Ξανθόπουλος, Δ. Κουλουριώτης, 2017, Διοίκηση Παραγωγής και Επιχειρησιακών Λειτουργιών: Σχεδιασμός, 

Προγραμματισμός και Έλεγχος σε Συστήματα Παραγωγής και Υπηρεσιών, Επιστημονικές Εκδόσεις Τζιόλα, 

Θεσσαλονίκη. 

D. Ivanov, 2017, Operations and supply chain simulation with Anylogic, 2nd edition, Berlin School of Economics 

and Law, Berlin.  
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D2S3R1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Προεδρείο: Δελιάς Παύλος, Καρακώστα Χαρίκλεια  
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Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων για την Απανθρακοποίηση 

του Ενεργειακού Συστήματος 

*Παπαποστόλου Α., Καρακώστα Χ., Δούκας Χ., Ψαρράς Ι. 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80, Αθήνα 

kpapap@epu.ntua.g 

Περίληψη 

Σήμερα, θεωρείται αναμφισβήτητο ότι οι καινοτομίες, αλλά και η ενέργεια και η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, 

καθορίζουν την κατεύθυνση του μελλοντικού ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών 

Τεχνολογιών (European Strategic Energy Technology Plan - SET Plan) και ο Ενεργειακός Οδικός Χάρτης για το 2050 

(Energy Roadmap 2050), καθώς και οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στους φορείς χάραξης πολιτικής οδήγησαν στον ορισμό 

τεσσάρων εναλλακτικών «μονοπατιών» που κατευθύνουν την αποανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα: την εξοικονόμηση 

ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση άνθρακα και πυρηνικής ενέργειας. Στο παραπάνω πλαίσιο, 

σχεδιάστηκε μια σειρά εναλλακτικών σεναρίων, τα οποία τοποθετούνται κάτω από δύο βασικές αβεβαιότητες, το επίπεδο 

συνεργασίας των χωρών και το επίπεδο αποκέντρωσης στον τομέα της ενέργειας. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η 

αξιολόγηση αυτών των σεναρίων μέσω της ενεργού συμμετοχής εμπλεκομένων μερών με τη βοήθεια της πολυκριτήριας 

ανάλυσης, και συγκεκριμένα της μεθόδου Fuzzy PROMETHEE. Η αξιολόγηση βασίζεται στις επιδόσεις των σεναρίων σε 

τομείς, όπως το ρυθμιστικό πλαίσιο, η ωριμότητα της αγοράς, το βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Τα αποτελέσματα έχουν ως 

στόχο να υποστηρίξουν τους φορείς χάραξη πολιτικής διερευνώντας σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

ενεργειακή μετάβαση και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των εναλλακτικών λύσεων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, 

τόσο στην οικονομία όσο και στον ενεργειακό τομέα και την τεχνολογική ανάπτυξη. 

Λέξεις Κλειδιά: Πολυκριτήρια Ανάλυση, Fuzzy PROMETHEE, Φορείς Χάραξης Πολιτικής, Κλιματική Αλλαγή 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε μια προσπάθεια διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, έχει συμφωνηθεί από τη διεθνή κοινότητα η μέση 

θερμοκρασία του πλανήτη να μην υπερβεί τον 1,5°C σε σχέση με τη θερμοκρασία της προβιομηχανικής 

περιόδου (UNFCCC, 2015). Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εντείνει τις προσπάθειές της για να 

επιτύχει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των κρατών μελών, παρότρυνση άλλων χωρών που 

θεωρούνται μείζονες ρυπαντές να αναλάβουν σθεναρή δράση και αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (SET- Plan) καταρτίστηκε το 2008 

(EC, 2009) ως το πλαίσιο για την ώθηση της τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και το 

κλίμα. Έκτοτε συνιστά τον πυλώνα τεχνολογίας της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της ΕΕ και αποτελεί 

την απάντησή της στην πρόκληση που τίθεται για επιτάχυνση της ανάπτυξης των τεχνολογιών χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών, η οποία τελικά αποβλέπει στην ευρεία υιοθέτησή τους από την αγορά. Στο πλαίσιο 

αυτό η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων για την 

υποστήριξη αποφάσεων προς ένα ενεργειακό σύστημα απαλλαγμένο από εκπομπές άνθρακα. 

Η διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων καθοδηγείται από δύο κατηγορίες ερευνητικών ερωτήσεων: 

Ερωτήσεις σχετικά με το γιατί προκύπτει κάθε σενάριο και ερωτήσεις σχετικά με το τι συμβαίνει και τι συνέπειες 

επιφέρει κάθε σενάριο. Το Σχήμα 1 παρουσιάζει την τοπολογία των σεναρίων η οποία διαφοροποιεί δύο κρίσιμες 

αβεβαιότητες: το βαθμό αποκέντρωσης (x-άξονας), το βαθμό Ευρωπαϊκής συνεργασίας (y-άξονας). Έτσι οι 

πόλοι κάθε άξονα χαρακτηρίζονται ως εξής: αποκέντρωση (decentralization) έναντι ιστορικής εξάρτησης (path 

dependency) (x-άξονας), συνεργασία (cooperation) έναντι οχύρωσης (entrenchment) (y-άξονας). 
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Σχήμα 1: Τοπολογία των Εναλλακτικών Σεναρίων (Source: Wilson & Kim, 2018) 

Λόγω της πολυδιάστατης φύσης που εγγενώς χαρακτηρίζει τον καθορισμό τους μελλοντικού ευρωπαϊκού 

ενεργειακού συστήματος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι λοιποί εμπλεκόμενοι να 

δύνανται να αξιολογήσουν τα διαφορετικά μονοπάτια με μια ολιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις 

συνέπειες στους διαφορετικούς τομείς επιρροής. Για να μπορέσουν τα σενάρια που προκύπτουν να αξιολογηθούν 

και να ταξινομηθούν, ώστε να αναδειχθούν εκείνα τα οποία θα χαρακτηριστούν ως βέλτιστα, είναι αναγκαίο να 

διαμορφωθούν ορισμένα κριτήρια τα οποία, μολονότι μπορεί να είναι αντικρουόμενα μεταξύ τους, συνολικά θα 

αντικατοπτρίζουν τους παράγοντες κλειδιά για το πρόβλημα. Ως εκ τούτου διαμορφώνεται ένα πρόβλημα 

πολυκριτήριας ανάλυσης με πολλαπλούς αποφασίζοντες με στόχο την επιλογή του κατάλληλου σεναρίου για την 

μετάβαση προς ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ορισμός Εναλλακτικών Σεναρίων και Κριτηρίων Αξιολόγησης 

Οι δύο διαστάσεις αβεβαιότητας που παρουσιάζονται στο Σχήμα 1 συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα 

χώρο πιθανοτήτων, ο οποίος μπορεί να διερευνηθεί μέσω των τεσσάρων αντικρουόμενων σεναρίων (Σχήμα 2). 

Τα σενάρια αυτά αντιστοιχούν σε τέσσερις πορείες προς την απανθράκωση, κυρίως μέσω της ενεργειακής 

αποδοτικότητας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας και των τεχνολογιών δέσμευσης 

και αποθήκευσης άνθρακα.  

 

Σχήμα 2: Εναλλακτικά Σενάρια (Source: Wilson & Kim, 2018) 

• «Diversification»: Περιγράφει μια αποκεντρωτική πορεία  για το Ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα στο 

πλαίσιο μια διασυνοριακής συνεργασίας. 
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• «Directed Vision»: Περιγράφει μία εξαρτώμενη πορεία για το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ, η οποία 

κατευθύνεται από το όραμα της Επιτροπής για μια ολοένα και στενότερη ενεργειακή ένωση. 

• «National Champions»: Περιγράφει εξαρτημένες πορείες στην ΕΕ, στις οποίες το ιστορικό κατεστημένο 

και τα εθνικά συμφέροντα έχουν ιδιαίτερα σημαντική επιρροή. 

• «Localisation»: Περιγράφει πώς οι αποκεντρωτικές δυνάμεις που παρατηρούνται σήμερα στην ΕΕ αρχίζουν 

να αποδυναμώνονται πιο δυναμικά και να οδηγούν σε κεντρικές υποδομές, εταιρίες και ρυθμιστικά 

περιβάλλοντα, τα οποία ωστόσο χαρακτηρίζονται από εθνική και τοπική ποικιλομορφία. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής: 

• Ρυθμιστικό Πλαίσιο (Κρ.1): Το κριτήριο αυτό αξιολογεί την επάρκεια του ρυθμιστικού πλαισίου να 

υποστηρίζει και να διασφαλίζει την υλοποίηση των ενεργειών και των πολιτικών που προτείνονται από κάθε 

μονοπάτι.  

• Συμβατότητα με την Αγορά (Κρ.2): Δεδομένου ότι η Ευρώπη διαθέτει μία ώριμη αγορά, είναι σημαντικό 

να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο κάθε μονοπάτι είναι συμβατό με την τρέχουσα κατάσταση. 

• Συμμόρφωση με το SET-Plan (Κρ.3): Το κριτήριο αυτό αντικατοπτρίζει το βαθμό στον οποίο κάθε 

μονοπάτι επιτυγχάνει τους στόχους του SET-Plan και αξιολογεί την ευκολία υλοποίησής τους.  

• Επίγνωση των Εμπλεκομένων (Κρ.4): Το κριτήριο αυτό αξιολογεί το βαθμό στον οποίοι οι εμπλεκόμενοι 

σε κάθε μονοπάτι έχουν επίγνωση των θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και λαμβάνουν ενεργά 

δράση για την καταπολέμησή της.  

Μεθοδολογική Προσέγγιση για την Αξιολόγηση των Σεναρίων 

Οι ερωτήσεις οι οποίες προκύπτουν από το προαναφερθέντα κριτήρια και στις οποίες καλούνται να απαντήσουν 

οι αποφασίζοντες οδηγούν σε δεδομένα εισόδου τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν με εύλογο βαθμό 

ακρίβειας. Ως εκ τούτου οι ασαφείς αριθμοί εμφανίζονται ως καταλληλότεροι για σχέση με τους σαφείς και 

μπορούν να προσδώσουν μεγαλύτερο ρεαλισμό στα δεδομένα (Papadogeorgos et. Al, 2017; Papapostolou et al. 

2017; 2018). Στην παρούσα εργασία προτείνεται η χρήση ασαφούς λογικής (Zadeh, 1965) σε συνδυασμό με την 

πολυκριτήρια μέθοδο PROMETHEE, όπως περιγράφεται κάτωθι σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία 

των Geldermann et al. (2000), ενσωματώνοντας την προσέγγιση των Chen et al. (2011) για λήψη αποφάσεων με 

πολλούς αποφασίζοντες. Συγκεκριμένα, λήφθηκαν υπόψιν οι γνώμες αποφασιζόντων που αντιστοιχούν σε τρία 

βασικά προφίλ: α) Υπεύθυνος χάραξης πολιτική, β) Επιχειρηματίας – εκπρόσωπος της βιομηχανίας ενέργειας, γ) 

Ερευνητής – εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσα από 

τις συναντήσεις και τα συνέδρια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SET-Nav - Navigating the Roadmap for 

Clean, Secure and Efficient Energy Innovation7, όπου οι ενδιαφερόμενοι ερωτήθηκαν σχετικά με τις απόψεις 

τους για τα τέσσερα σενάρια. Οι αποδόσεις στα κριτήρια και τις εναλλακτικές δόθηκαν με τη βοήθεια 

γλωσσικών μεταβλητών.  

Σε μία προσπάθεια διερεύνησης των πιθανών διαφοροποιήσεων της τελικής κατάταξης των εναλλακτικών 

μονοπατιών εκτελέστηκαν τέσσερα σενάρια, στο 1ο σενάριο οι αποφασίζοντες θεωρούνται ισάξιοι (33.33%) και 

οι γνώμες τους μετρούν το ίδιο στην διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων ενώ στα υπόλοιπα 3 δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στην γνώμη ενός αποφασίζοντα κάθε φορά (60%), ενώ οι απόψεις των άλλων δύο 

συνεισφέρουν δευτερευόντως στην τελική κατάταξη (20% έκαστος).  

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μελετώντας συνολικά τα αποτελέσματα της παρούσας μεθοδολογικής διαδικασίας προκύπτει ότι ομόφωνα το 

σώμα τον αποφασιζόντων θεωρεί πως οι εναλλακτικές «Directed Vision» και «National Champions» διαθέτουν 

τις καλύτερες προοπτικές να ευδοκιμήσουν και να επιφέρουν θετικές συνέπειες για το περιβάλλον, την κοινωνία 

και την οικονομία. Σύμφωνα μάλιστα με τα περισσότερα σενάρια το πιο προοδευτικό «Directed Vision» 

υπερτερεί του πιο συντηρητικού «National Champions». Ωστόσο, η γενίκευση της παραπάνω διαπίστωσης 

θεωρείται επισφαλής, ενώ κρίνεται πιο ρεαλιστική η διατύπωση πως οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι 

εμπλεκόμενοι στην αγορά ενέργειας θα έχουν περισσότερα οφέλη αν διαμορφώσουν προτάσεις και στρατηγικές, 

οι οποίες απομακρύνουν το ευρωπαϊκό ενεργειακό μέλλον από τα μονοπάτια «Localisation» και 

«Diversification». 

 
7 www.set-nav.eu 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της παρούσας εργασίας ως πολυκριτηριακό πρόβλημα καταργεί την 

παρωχημένη μονοδιάστατη θεώρησή του, βάσει της οποίας αναζητείται ένα σενάριο το οποίο θα είναι βέλτιστο 

υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα, λόγου χάρη το ποσοστό των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα ή το κόστος μετάβασης. 

Μια τέτοια προσέγγιση και η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου που την υποστηρίζει 

έχει αναμφισβήτητα υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον. Με τη χρήση γλωσσικών μεταβλητών για την αποτύπωση 

των προτιμήσεων του αποφασίζοντα διαμορφώνεται μια φιλική για τον αποφασίζοντα διαδικασία, ενώ 

ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψιν η ασάφεια των λεγομένων του, η οποία κωδικοποιείται στα δεδομένα με τη 

χρήση ασαφών αριθμών. Η προσέγγιση συμβάλει στην επίτευξη ομοφωνίας, καθώς δίνεται η δυνατότητα για 

συνάθροιση των απόψεων των διαφορετικών αποφασιζόντων προάγοντας έτσι τη συλλογική λήψη αποφάσεων, η 

οποία είναι σύμφυτη με προβλήματα όπου οι εμπλεκόμενοι είναι πολυάριθμοι και ετερογενείς ως προς τις 

απόψεις και τις επιδιώξεις τους. Επιπρόσθετα, η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο 

και αναγκαίο εργαλείο για την αξιολόγηση των εναλλακτικών, που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν μη συγκρίσιμα 

υπό το πρίσμα των αντικρουόμενων κριτηρίων, καθώς επιτρέπει και απλουστεύει την σύγκριση ανά δύο των 

εναλλακτικών, παρέχοντας έτσι μια ολιστική και εποπτική εικόνα ενός αχανούς προβλήματος, το οποίο υπό 

άλλες συνθήκες θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί από αναλυτές αποκλειστικά βασιζόμενους στην ανθρώπινη 

εμπειρία και διαίσθηση. 
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Περίληψη 

Η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οδήγησε στην 

εδραίωση του ενδιαφέροντος για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), θέτοντας φιλόδοξους στόχους στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Με σκοπό την επιτυχημένη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, δίνεται στα κράτη μέλη η ευκαιρία να συνεργαστούν με 

μία ή περισσότερες γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού 

πλαισίου βασισμένου στον συνδυασμό της ανάλυσης SWOT με την μέθοδο της αναλυτικής ιεραρχίας (AHP) και της μεθόδου 

Fuzzy Technique for Order of Preference by Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS) για την υιοθέτηση του καταλληλότερου 

στρατηγικού σχεδίου, προκειμένου να υλοποιηθεί μια επιτυχημένη ενεργειακή διασυνοριακή συνεργασία, δημιουργώντας 

ευνοϊκές συνθήκες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τα εν λόγω αποτελέσματα και συμπεράσματα έχουν ως σκοπό να 

ενισχύσουν σημαντικά την διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ευρώπης για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων, μέσω του 

μηχανισμού συνεργασίας. 

Λέξεις Κλειδιά: Ενεργειακή Πολιτική, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ευρώπη, Fuzzy TOPSIS, AHP, SWOT 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την ανάγκη 

μετριασμού του, η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) έχει προβεί σε ποικίλες ενέργειες που αποσκοπούν στην αλλαγή της 

ενεργειακής συμπεριφοράς της, με βασικό άξονα της στρατηγικής της την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της αύξησης της συμμετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή και τον ταυτόχρονο 

περιορισμό της αλόγιστης χρήσης των συμβατικών μεθόδων. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης προς την αειφόρο ανάπτυξη, τα Κράτη 

Μέλη της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα είτε να αναπτύσσουν συνεργασίες μεταξύ τους, είτε να συνεργάζονται με μια 

ή περισσότερες γειτονικές χώρες μέσω ανάληψης κοινών έργων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ. Η αξιολόγηση τόσο του βαθμού στον οποίο η συνεργασία με τις χώρες αυτές θα βοηθήσει την Ευρώπη στο 

να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει, όσο και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες τα έργα αυτά θα 

δημιουργήσουν συνθήκες αμοιβαίας ωφέλειας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη κρίνεται απολύτως αναγκαία 

(Karakosta et al., 2015a; Papapostolou et al., 2016).  

Βασικό αντικείμενο της εργασίας είναι η διενέργεια μιας λεπτομερούς και ολοκληρωμένης ανάλυσης και 

αποτίμησης των πιθανών επιπτώσεων που μπορεί να συνεπάγεται μια τέτοια συνεργασία, τόσο στην επίτευξη 

των ευρωπαϊκών στόχων γύρω από τις ΑΠΕ, όσο και γενικότερα (π.χ. κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις) 

για την υπό εξέταση χώρα. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσεται το κατάλληλο μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο 

αξιοποιεί και εφαρμόζει την πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει 

πολυδιάστατο χαρακτήρα, με στόχο να υλοποιηθεί ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης για την προώθηση της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, την μεταφορά και την χρησιμοποίησή της τόσο από τις χώρες 

εντός της ΕΕ, αλλά και από τις γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες. 

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας στην χώρα της 

Αιγύπτου. Η επιλογή της χώρας οφείλεται στο γεγονός ότι οι Μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζουν κοινές 

ενεργειακές και κλιματικές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν υψηλό επίπεδο συνεργασίας και συλλογικής δράσης. 

Ως εκ τούτου η συνεργασία στο πλαίσιο της ενέργειας αποτελεί ευκαιρία για τις χώρες αυτές για να επιτύχουν 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο (UfM, 2013). Επιπλέον, η ανάπτυξη των ΑΠΕ στις χώρες 
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αυτές και η εξαγωγή της παραγόμενης ενέργειας στις χώρες της βόρειας λεκάνης της Μεσογείου θα βοηθήσει τις 

τελευταίες στο να επιτύχουν τους εθνικούς ενεργειακούς τους στόχους. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι από μια πιθανή συνεργασία των χωρών της Βορείου Αφρικής με την 

ΕΕ δύναται να προκύψουν σημαντικότατα οφέλη και για τις δύο πλευρές. Συνεπώς, στόχος της παρούσας 

εργασίας αποτελεί η υποστήριξη αποφάσεων από την σκοπιά της ΕΕ σχετικά με την πιθανότητα μιας τέτοιας 

συνεργασίας.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των χωρών, στο πλαίσιο που ορίζει ο 

μηχανισμός συνεργασίας, βασίζεται στην ανάλυση Πλεονεκτημάτων (Strengths), Αδυναμιών (Weaknesses), 

Ευκαιριών (Opportunities) και Κινδύνων (Threats) - SWOT Analysis σε συνδυασμό με την πολυκριτήρια 

ανάλυση.  

Αρχικά, μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλύεται η υφιστάμενη κατάστασης της χώρας, ώστε να 

αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο είναι δυνατή η εφαρμογή του μηχανισμού συνεργασίας στο πλαίσιο των ΑΠΕ. 

Για να είναι επιτυχής η ανάλυση αυτή, ορίζονται οι κατάλληλοι άξονες αξιολόγησης, ενεργειακό, επενδυτικό και 

κοινωνικό/περιβαλλοντικό προφίλ και τα βασικά κριτήρια αυτών. Με βάση τα κριτήρια αυτά, έπεται η 

επεξεργασία των δεδομένων για τον εντοπισμό των παραγόντων SWOT, που χαρακτηρίζουν την χώρα και 

επηρεάζουν την ανάπτυξη του μηχανισμού συνεργασίας με την ΕΕ. Στη συνέχεια, καταγράφονται τα πιθανά 

εναλλακτικά στρατηγικά σενάρια για κάθε χώρα και επιλέγεται ο καταλληλότερος συνδυασμός 

πολυκριτηριακών μεθόδων για την κατάταξη των εναλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τις αποδόσεις και τα βάρη 

των κριτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, συνδυάζοντας τους παραπάνω παράγοντες από την ανάλυση SWOT, 

αποσκοπούμε στον αποτελεσματικό συνδυασμό των ευκαιριών και των κινδύνων που εντοπίζονται στο 

εξωτερικό περιβάλλον με τα διάφορα πλεονεκτήματα και αδυναμίες για τον προσδιορισμό των εναλλακτικών 

στρατηγικών, δημιουργώντας έτσι τέσσερις εναλλακτικές στρατηγικές (SO, WO, ST, WT).  

 

Εικόνα 1: Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο 

Στη συγκεκριμένη εργασία έχουν επιλεχθεί οι μέθοδοι Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1980) και η 

The Fuzzy Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS) (Chen, 2000) για 

την κατάταξη των εναλλακτικών στρατηγικών από την πιο σημαντική στην λιγότερο, ανάλογα με τις προτιμήσεις 

του αποφασίζοντα. Τόσο η ανάλυση SWOT, όσο και οι δύο πολυκριτήριες μέθοδοι που επιλέχθηκαν έχουν 

εφαρμοστεί σε πληθώρα προβλημάτων στον ενεργειακό τομέα (Papapostolou et al., 2017; Doukas et al., 2009; 

Karakosta et al. 2010; 2016).  
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Τέλος, από την τελική κατάταξη των εναλλακτικών, είναι δυνατό να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα 

σχετικά με την πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας της ΕΕ με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα 

των ΑΠΕ, με στόχο την επίτευξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της προτεινόμενη μεθοδολογίας καταλήγουν σε μια κατάταξη για τις 

στρατηγικές, από την πιο αποδοτική έως την λιγότερο αποδοτική, λαμβάνοντας υπόψη την αποδόσεις των 

εναλλακτικών στα κριτήρια, όπως αυτές δόθηκαν από τον αποφασίζοντα. Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1, 

η στρατηγική που βασίζεται στα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες του πίνακα SWOT (SΟ) υπερισχύει στην 

περίπτωση της Αιγύπτου. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει ήδη το απαραίτητο 

νομοθετικό πλαίσιο για την υποστήριξη και την σταδιακή διείσδυση των ΑΠΕ, η εγχώρια αγορά είναι 

απελευθερωμένη σε σημαντικό βαθμό, ενώ ο ενεργειακός τομέας παρουσιάζει μια ελαφρά ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια, πράγμα που ευνοεί τους επενδυτές σε χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ. Η οικονομία της χώρας 

χαρακτηρίζεται από αστάθεια, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην νομισματική πολιτική, ενώ αντίθετα στον 

επενδυτικό τομέα παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση μέσω διαφόρων μεταρρυθμίσεων. Δεύτερη σε κατάταξη 

έρχεται η στρατηγική που δίνει βάρος αρχικά στην αντιμετώπιση των αδυναμιών, ενώ δίνει έμφαση στις 

δυνατότητες της χώρας (WO). Οι αδυναμίες της Αιγύπτου, σύμφωνα με τους αποφασίζοντες, φαίνονται 

διαχειρίσιμες, οπότε σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα στον τομέα των ΑΠΕ και των 

επενδύσεων ευνοούν μια ενδεχόμενη διασυνοριακή συνεργασία. 

Εν αντιθέσει με την ύπαρξη προοπτικών και μελλοντικών δυνατοτήτων, η χώρα παρουσιάζει και κινδύνους που 

μπορούν να εμποδίσουν την πιθανή ενεργειακή συνεργασία. Έτσι, η ύπαρξη των στρατηγικών ST, προώθησης 

πλεονεκτημάτων και αντιμετώπισης κινδύνων και WT, αντιμετώπισης κινδύνων και αδυναμιών στις δύο 

τελευταίες θέσεις της κατάταξης δείχνει ότι η χώρα οφείλει να στηριχθεί κυρίως στις δυνατότητες για την 

ανάπτυξη ΑΠΕ, δίνοντας όλο το βάρος προς αυτή την κατεύθυνση, παρά σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των 

μελλοντικών κινδύνων, η οποία ενδεχομένως να μην επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εν κατακλείδι, 

φαίνεται ότι η συγκεκριμένη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργασίας με την ΕΕ, κυρίως 

λόγω των προοπτικών που εντοπίζονται σε αυτή και των μελλοντικών ευκαιριών στα υπό εξέταση κριτήρια. 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα για την χώρα της Αιγύπτου 

Εναλλακτική Στρατηγική Κατάταξη 

SO 1 

WO 2 

ST 3 

WT 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο συνδυασμός της ανάλυσης SWOT, της AHP και της Fuzzy TOPSIS ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην 

διαδικασία αξιολόγησης των διαφορετικών κριτηρίων και εναλλακτικών του προβλήματος. Ο συνδυασμός αυτός 

έχει την δυνατότητα να συγκεντρώνει και να αξιολογεί όλα τα διαφορετικά δεδομένα του προβλήματος 

ταυτόχρονα, ενώ συγχρόνως, παρέχει και ένα ευέλικτο περιβάλλον στην ομάδα των αποφασιζόντων προκειμένου 

να διατυπώσει δυναμικά τις κρίσεις της και να διαχειριστεί με ορθό τρόπο τα ανομοιογενή και νοηματικά 

διαφορετικά κριτήρια. Με δεδομένη την ανάλυση SWOT των χωρών, οι αποφασίζοντες έχουν την δυνατότητα 

να αποκτήσουν σαφή εικόνα και κρίση για την υπό εξέταση χώρα, ενώ η χρήση γλωσσικών μεταβλητών 

διευκολύνει σημαντικά την διαδικασία λήψης απόφασης, καθώς επιτρέπει την ευέλικτη αποτύπωση των κρίσεων 

αυτών. Το προτεινόμενο μοντέλο λήψης απόφασης έχει την δυνατότητα εφαρμογής σε άλλες περιοχές (Δυτικά 

Βαλκάνια, Τουρκία) ενισχύοντας την διακρατική συνεργασία. Μπορεί, επίσης, να υποστηρίξει τόσο τους φορείς 

χάραξης πολιτικής όσο και τις ευρωπαϊκές χώρες στην κατάλληλη επιλογή χώρας για συνεργασία. Περαιτέρω 
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έρευνα θα μπορούσε να ενσωματώσει στο μοντέλο τεχνικές ανάλυσης της ευστάθειας των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας.  
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Abstract 

Η επιτακτική ανάγκη να τεθούν υπό έλεγχο φαινόμενα όπως η μόλυνση και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και η 

υπερθέρμανση του πλανήτη έχει δημιουργήσει εδώ και πολλές δεκαετίες μια τάση για αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στο 

ζήτημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της σύγχρονης 

κοινωνίας και της συνεχούς εξάντλησης των ορυκτών πόρων. Λύση στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων αποτέλεσε 

η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ως ένα μέτρο για την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης και φιλικότερης προς 

το περιβάλλον ανάπτυξης. Μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές ΑΠΕ σήμερα θεωρείται η αιολική ενέργεια εξαιτίας της 

πληθώρας πλεονεκτημάτων που αυτή προσφέρει σε όλα τα επίπεδα.  

Λέξεις Κλειδιά: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολική Ενέργεια, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Καθαρά 

Παρούσα Αξία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συνεχώς αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση σε συνδυασμό με την αλόγιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων 

καθιστούν αναγκαία την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ενεργειακές 

ανάγκες του παρόντος και να μη διακυβευτούν αυτές των μελλοντικών γενεών. Μια από τις πιο διαδεδομένες 

μορφές ΑΠΕ σήμερα θεωρείται η αιολική ενέργεια λόγω της πληθώρας πλεονεκτημάτων που αυτή προσφέρει σε 

όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με τα στατιστικά πορίσματα που προκύπτουν από τη Στατιστική της Αιολικής 

Ενέργειας στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του έτους 2017 εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη συνολικά 15,638 GW 

προστιθέμενης αιολικής ισχύος, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 25% σε σύγκριση με την 

προστιθέμενη αιολική ισχύ του προηγούμενου έτους (Wind Europe, 2017). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 

διεξαγωγή μιας τεχνοοικονομικής μελέτης αξιολόγησης επένδυσης για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη 

γεωγραφική περιοχή της Θράκης. Όσον αφορά την αξιολόγηση επενδύσεων που αφορούν την αξιοποίηση των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αυτή αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία η οποία από τη φύση 

της περιέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και ρίσκου. Συγκεκριμένα, αποτελεί μια πολυπαραγοντική 

διαδικασία που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων «ενδιαφερόμενων 

μερών», πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη μια πληθώρα παραγόντων. Συνοπτικά, οι παράγοντες 

αυτοί αφορούν: α)  το αιολικό δυναμικό της υπό εξέτασης περιοχής, β) τα κόστη κεφαλαίου αναφορικά με την 

εγκατάσταση και τη συντήρηση των ανεμογεννητριών (Α/Γ), γ) την τεχνική εφικτότητα της επένδυσης και δ) την 

ικανοποίηση ποικίλων περιορισμών.  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας υλοποιήθηκε μια μελέτη περίπτωσης που αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης 

επένδυσης τοποθέτησης ανεμογεννητριών στην περιοχή της Θράκης Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε κατά 

κόρον μέσω τη χρήσης του λογισμικού ArcGIS της ESRI και συγκεκριμένα μέσω του εργαλείου Model Builder 

το οποίο ενδείκνυται για την εκτέλεση πράξεων μεταξύ διαφορετικών ψηφιδωτών επιπέδων (Map Algebra). Το 

κριτήριο με βάση το οποίο πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση ήταν αυτό της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) το 

οποίο θεωρείται ως το πιο ευρέως διαδεδομένο οικονομοτεχνικό κριτήριο που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία 

αναλυτών και αξιολογητών επενδύσεων. H λογική του αυτού βασίζεται στην αναγωγή όλων των 
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προεξοφλημένων ταμειακών ροών στο παρόν και έπειτα στη σύγκριση αυτών με το αρχικό κόστος της 

επένδυσης (Παπαδάμου & Συριόπουλος, 2015). 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η διαδικασία διαμόρφωσης των ταμειακών ροών της επένδυσης αποτελείται από τις επιμέρους διαδικασίες 

εντοπισμού και υπολογισμού των εισροών και των εκροών. Όσον αφορά τις οικονομικές παραδοχές της 

επένδυσης, για το επιτόκιο αναγωγής μελλοντικών αξιών στο παρόν (παρούσα αξία), έγινε χρήση του μέσου 

σταθμικού κόστους κεφαλαίου (5,14%), ενώ η αξία των αποσβέσεων σε ετήσια βάση υπολογίστηκε με τη 

μέθοδο της σταθερής ή γραμμικής απόσβεσης και είναι α=100.633 €. Επιπλέον, θεωρήθηκε αρνητικός 

πληθωρισμός (αποπληθωρισμός) της τάξης του -1% (π = -1%), συντελεστής φορολόγησης ίσος με 23% και 

μηδενική υπολειμματική αξία. Επιπλέον, η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου που εξετάζεται θα γίνει ως προς 

το σύνολο της επένδυσης, πράγμα που σημαίνει ότι οι τόκοι και τα χρεολύσια θεωρούνται μηδενικά. Τέλος, 

υπογραμμίζεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη κάποια ετήσια πτώση απόδοσης της Α/Γ και συνεπώς η παραγόμενη 

ενέργεια από την Α/Γ παραμένει σταθερή κατά το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης. Υπάρχουν πάντως και άλλες 

πτυχές του προβλήματος που πρέπει να εξεταστούν προκειμένου να διαμορφωθεί ο τελικός χάρτης οπτικής 

αναπαράστασης της ΚΠΑ. Αυτές μεταξύ άλλων αφορούν ζητήματα όπως τις πιθανές αντιδράσεις από την τοπική 

κοινωνία, τις επιπτώσεις στο ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο να εξεταστεί επίσης το θεσμικό πλαίσιο του χωροταξικού 

και πολεοδομικού σχεδιασμού που αφορά τους κανόνες χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων, κάτι το οποίο 

οδήγησε στην ενσωμάτωση 20 κριτηρίων με τη μορφή ζωνών αποκλεισμού στην παρούσα μελέτη. Έχοντας 

λοιπόν εξάγει τους επιμέρους χάρτες των ζωνών ασυμβατότητας, καθίσταται πλέον εφικτή η δημιουργία του 

τελικού χάρτη των ζωνών αποκλεισμού πολλαπλασιάζοντας τους επιμέρους χάρτες μεταξύ τους. Έτσι, αν έστω 

και σε μία ψηφίδα έχει αποδοθεί η τιμή μηδέν λόγω κάποιου περιορισμού, τότε και στον τελικό χάρτη του 

γινομένου η αντίστοιχη ψηφίδα θα έχει και αυτή την τιμή 0, γεγονός που σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη 

τοποθεσία δεν θα είναι δυνατή η εγκατάσταση Α/Γ. Το τελευταίο βήμα για τη δημιουργία του τελικού χάρτη της 

διαθέσιμης ΚΠΑ απαιτεί τον πολλαπλασιασμό μεταξύ του χάρτη της ΚΠΑ και αφορούσε την ΚΠΑ σε όλη την 

έκταση της Θράκης με τον πίνακα των ζωνών αποκλεισμού. Παρακάτω, παρατίθενται συνοπτικά οι διαδικασίες 

υπολογισμού των εισροών και των εκροών. 

Για τον υπολογισμό των εξόδων, έγινε ένας διαχωρισμός μεταξύ των χωρικών δεδομένων κόστους με βάση μια 

προηγούμενη μελέτη των Fthenaki και Van Haaren και των μη χωρικών δεδομένων κόστους τα οποία 

υπολογίστηκαν ως ποσοστό επί του συνολικού κόστους με βάση την οικονομική διάρθρωση της EWEA. Στα 

χωρικά δεδομένα κόστους εντάσσονται: 1) το κόστος σύνδεσης της Α/Γ στο δίκτυο τροφοδοσίας, δηλαδή  α) το 

κόστος σύνδεσης στο δίκτυο υψηλής τάσης και β) το κόστος σύδνεσης στους υποσταθμούς παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος, 2) το κόστος σύνδεσης στο οδικό δίκτυο και 3) το κόστος εκκαθάρισης και διαμόρφωσης του 

εδάφους. Συγκεκριμένα, το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο τροφοδοσίας υπολογίστηκε συναρτήσει της απόστασης 

από το κοντινότερο σημείο του δικτύου υψηλής τάσης ή του κοντινότερου υποσταθμού της ΔΕΗ και του 

κόστους αναβάθμισης του υφιστάμενου υποσταθμού (Cupgrade = 2 εκ. €) ή του κόστους κατασκευής ενός νέου 

υποσταθμού (Cnew = 2 εκ. €) . Και στις δύο περιπτώσεις, η αγορά καλωδίου σύνδεσης κοστολογήθηκε στα 100 

€/μέτρο (Ccable). Έτσι, το κόστος σύνδεσης στον υφιστάμενο υποσταθμό υπολογίστηκε ως: 

, ενώ το κόστος κατασκευής ενός νέου υποσταθμού και σύνδεσης σε αυτόν ως: 

  Επιπλέον, το κόστος σύνδεσης στο κοντινότερο σημείο θεωρήθηκε ίσο με 82 €/χλμ. Τέλος, 

αναφορικά το κόστος εκκαθάρισης και διαμόρφωσης του εδάφους διαμορφώθηκε με βάση τις εξής 4 κατηγορίες 

και τα αντίστοιχα κόστη εκκαθάρισης ανά m2: τεχνητές εκτάσεις (35.000 €), γεωργικές εκτάσεις (29.640 €), 

ημιφυσικές εκτάσεις (12.000 €), υγροτόπους (10.000 €), ενώ σημειώνεται ότι εκτός μελέτης τέθηκαν οι 

θαλάσσιες εκτάσεις. Αναφορικά με τα μη χωρικά δεδομένα κόστους, σύμφωνα με τον Κάραλη (2013), ο 

παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη διάρθρωση του κόστους στα πλαίσια επενδύσεων σε 

εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας είναι το αρχικό κόστος της επένδυσης, το μεγαλύτερο ποσοστό του οποίου 

απαρτίζεται από το κόστος αγοράς των ανεμογεννητριών και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 74%-82% επί του 

συνόλου κόστους εγκατάστασης. Με μικρότερη βαρύτητα στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους συντελούν 

παράμετροι όπως η γνωμοδότηση και η διαμόρφωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Στην παρούσα μελέτη ως 

παράγοντες αρχικού κόστους επένδυσης, θεωρήθηκαν οι εξής: αγορά Α/Γ (70%), εγκατάσταση Α/Γ (10%), 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (3%). Γνωμοδότηση (1,3%) και οικονομικά κόστη (1,1%). Τα ετήσια έξοδα 

υπολογίζονται ως ποσοστό 2% επί του συνολικού αρχικού κόστους εγκατάστασης Παρακάτω παρατίθεται ο 
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πίνακας με τη διάρθρωση των μη χωρικών δεδομένων κόστους και την αντίστοιχη βαρύτητά τους στο συνολικό 

κόστος εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της EWEA. Αναφορικά με τον υπολογισμό των 

εισροών από την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού, η καμπύλη ισχύος της Α/Γ σε συνδυασμό με τη 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της ταχύτητας του ανέμου που προκύπτει από τα ανεμολογικά στοιχεία της 

ΡΑΕ για ύψος 80 μέτρων, μας επιτρέπουν τον υπολογισμό της ετήσιας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και 

κατ’επέκταση  των ετήσιων εσόδων. Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε μέσω των υπολογιστικών φύλλων και των 

συναρτήσεων του MS Excel και τα αποτελέσματα που εξήχθησαν εισήχθησαν με τη σειρά τους στο ψηφιδωτό 

επίπεδο της μέσης ταχύτητας του ανέμου στο ArcGIS. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός ψηφιδωτού 

επιπέδου στο οποίο απεικονίζονται οι εισροές λαμβάνοντας υπόψη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας ίση 

με 87,85€/MWh. 

Σχήμα 1: Χωρική απεικόνιση της Καθαρής Παρούσας Αξίας 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το αποτέλεσμα της τεχνοοικονομικής ανάλυσης εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα πλαίσια της παρούσας 

μελέτης ήταν η δημιουργία ενός χάρτη επενδυτικού ενδιαφέροντος που αναπαριστά την Καθαρά Παρούσα Αξία 

(ΚΠΑ) σε όλη την έκταση της Θράκης εκτός της νήσου της Σαμοθράκης. Πλην της οπτικής απεικόνισης των 

αποτελεσμάτων, ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ποσοτικοποίηση αυτών με τη μορφή πινάκων ώστε να 

εξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΠΗΕ) 

και της ΚΠΑ που αναλογεί σε κάθε ψηφίδα του αντίστοιχου χάρτη σε επίπεδο Καλλικρατικών Δήμων (ΚΔ) και 

Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ). Όπως ήταν αναμενόμενο, η μείωση της ΠΗΕ ανά ΚΔ μετά την εφαρμογή των 

χωρικών περιορισμών είναι μεγάλη, καθώς η πληθώρα των ζωνών ασυμβατότητας είχε ως αποτέλεσμα τον 

αποκλεισμό πολλών περιοχών και κατά συνέπεια τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παραγόταν στους 

ΚΔ αν δεν υπήρχαν οι περιορισμοί. Τα ποσοτικά αποτελέσματα της μελέτης επιτρέπουν επιπλέον την εξαγωγή 

κάποιων χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με την αναγνώριση κάποιων ΚΔ ως υποψήφιες Περιοχές 

Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). Ως Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας ορίζονται σύμφωνα με την Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως οι περιοχές εκείνες που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών 

σταθμών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρονται από απόψεως επίτευξης των χωροταξικών στόχων. Όπως προκύπτει, οι 

υποψήφιες ΠΑΠ στην περιοχή της Θράκης με βάση την τελική ΠΗΕ είναι οι Καλλικρατικοί Δήμοι Αρριανών, 

Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, καθώς στους δήμους αυτούς η τελική συνολική ΠΗΕ ξεπερνά τις 109 MWh 

ακόμη και μετά την εφαρμογή των χωρικών περιορισμών. Με βάση τα παραπάνω, δημιουργήθηκε ένας 

ενδεικτικός χάρτης επενδυτικού κυρίως ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να είναι δυνατό να εντοπιστούν οι τοποθεσίες 

εκείνες που ευνοούν την εγκατάσταση Α/Γ. Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι ταυτόχρονα όλες αυτές οι 

τοποθεσίες διαθέσιμες προς εγκατάσταση Α/Γ εξαιτίας της ανάγκης για επίτευξη μιας δεδομένης ελάχιστης 

απόστασης μεταξύ των Α/Γ. Η σημασία της λήψης αυτού του μέτρου κατά τη φάση του χωροταξικού 

σχεδιασμού είναι πολύ μεγάλη καθώς έτσι είναι δυνατό να αποφευχθούν να αποφευχθούν φαινόμενα 

αεροδυναμικής σκίασης. Λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας τις υποδείξεις της Αιολικής Γης Α.Ε. στις 

ανάγκες της παρούσας μελέτης, προκύπτει τελικά το ποσοστό του «ωφέλιμου χώρου» ή αξιοποιήσιμου χώρου 

είναι μόλις 0,94%. 
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Abstract 

Companies¨ operation and strategies influence socially in various stakeholder groups. This social impact is so direct and 

indirect way and affects the operations of company. In these content proposes to recover new methodological framework 

which facilitates managers in considering the social impacts of product daily use. 

Keywords: Social Life Cycle Analysis, Sustainability, Global Reporting, Life Cycle Analysis 

INTRODUCTION 

 Sustainable development is an integral and important part of business and the global community. Business affect 

their stakeholders (consumers, NGOs, suppliers, etc.) either directly or indirectly. Sustainability is recognized 

internationally as a rule and important practice (Maon et al., 2009) for the operation of the company. Business 

made an attempt to adopt the principles of sustainability into their organizational culture (Global Reporting 

Initiative (GRI) guideline, ISO 14001, 9001, OHSAS 18001 and Social Accountability 8000 standard (SA8000).  

  The sustainability emphasizes in the area of the product and services on humans and the environment impact 

(Petti and Campanella, 2009; Paragahawewa et al., 2009; Hutchins et al., 2013; Mattioda et al., 2015). Especially, 

there is growing acceptance in researchers and scholars that Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) is the 

appropriate approach to evaluate all factors involved in it (Heijungs, R., Huppes, G., Guine 2010, Kloepffer, 

2008)  

SECTION I 

  According to the Sustainability, the Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) focuses on three key 

dimensions of sustainable development: environmental, social and economic dimensions. Various methodologies 

and tools have been proposed to examine for each dimension. Especially, ELCA (Environmental Life Cycle 

Assessment) or Life Cycle Assessment (LCA) methodology is linked to the environmental impact of a product's 

life cycle, while SLCA (Social Life Cycle Assessment) and Life Cycle Costing (LCC) the assessment of the 

social and economic impacts of the products, respectively. (Lehmann et al., 2013, ISO, 2006, UNEP / SETAC, 

2009, Swarr et al., 2011, Schau et al., 2011; Rebitzer and Hunkeler, 2003, Hunkeler and Rebitzer, 2005) 

Section II 

More specifically, the proposed framework of the SLCA methodology aims to help managers in order to examine 

social performance and adopt social practices in the business. These evaluations provide a constructive feedback 

to redefine the company's strategy and to compare its social performance with other competing businesses in the 

same industry. In addition to, the proposed SLCA framework aims at corporate sustainability reports by 

providing detailed and accurate information on social interruptions and company actions for stakeholders at the 

various stages of supply chain management. 

This methodology uses its ILO guidelines to assess the social impact of products. It emphasizes four categories of 

forced labour, discrimination, child labour and market freedom. This framework aims to eliminate confusion 

surrounding SLCA's current methodologies and issues regarding the selection of criteria and indicators for 

measuring the social impact of products. 
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Table 1: Dataset 

Sector 

No 

Companies 

Publication 

Year 

No 

Companies Region 

No 

Companies 

Chemicals 30 2016 1 Africa = 1 1 

    2017 19 Asia = 2 6 

    2018 10 Europe = 3 14 

        Latin America & the Caribbean = 4 7 

        Northern America = 5 1 

        Oceania = 6 1 

Agriculture 30 2016 3 Africa = 1 1 

    2017 23 Asia = 2 7 

    2018 4 Europe = 3 11 

        Latin America & the Caribbean = 4 8 

        Northern America = 5 3 

        Oceania = 6 0 

Automotive 30 2015 1 Africa = 1 0 

    2016 2 Asia = 2 12 

    2017 22 Europe = 3 15 

    2018 5 Latin America & the Caribbean = 4 0 

        Northern America = 5 3 

        Oceania = 6 0 

Construction 30 2013 1 Africa = 1 2 

    2016 2 Asia = 2 7 

    2017 21 Europe = 3 15 

    2018 6 Latin America & the Caribbean = 4 2 

        Northern America = 5 3 

        Oceania = 6 1 

Energy 30 2015 1 Africa = 1 1 

    2016 7 Asia = 2 6 

    2017 11 Europe = 3 9 

    2018 11 Latin America & the Caribbean = 4 7 

        Northern America = 5 3 

        Oceania = 6 4 

Total  150 2013 1 Africa = 1 5 

    2015 2 Asia = 2 38 

    2016 15 Europe = 3 64 

    2017 96 Latin America & the Caribbean = 4 24 

    2018 36 Northern America = 5 13 

        Oceania = 6 6 
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Table 2 : Categories  

Category 1 Category 2 Category 3 

Procurement Stage Production Stage Distribution Stage 

Suppliers Employees Customers 

Society Society Society 

Environment Environment Environment 

Table 3: Indicators 

Class Type Indicators 

Procurement  Suppliers 19 EC9, EN32, EN33, LA8, LA14, LA16, HR1, HR4, HR5, HR6, HR10, 

HR11, SO3, SO9, SO10, SO11, PR3, PR4, PR6  

Society 8 EC9, HR5, HR12, SO1, SO2, SO3, SO10, SO11 

Environment 10 EC2, EN1, EN2, EN4, EN8, EN12, EN13, EN29, EN30, EN34 

Production  Employees 16 EC1, EC6, LA1, LA2, LA5, LA6, LA8, LA9, LA11, LA12, HR3, HR4, 

HR5, HR6, HR9, SO4  

Society 11 EC1, EC4, EC5, EC6, EC7, HR5, SO1, SO2, SO3, SO5, SO8 

Environment 18  EC2, EN2, EN3, EN7, EN8, EN10, EN12, EN13, EN18, EN19, EN20, 

EN21, EN22, EN23, EN24, EN27, EN29, EN31  

Distribution  Customers 18  EN7, EN27, LA5, LA8, LA15, HR1, HR4, HR5, HR6, SO7, SO11, PR1, 

PR2, PR3, PR5, PR6, PR8, PR9 

Society 9  EC7, HR5, SO1, SO2, SO3, SO5, SO6, SO7, SO8  

Environment 13  EC2, EN4, EN7, EN10, EN12, EN18, EN19, EN25, EN26, EN27, EN28, 

EN30, EN34  

CONCLUSIONS  

The SLCA methodology could play a key role in encouraging producers to design products that have either a less 

negative social impact or a high social profile. The proposed framework provides essential information in relation 

to the social needs of consumers in products, so product manufacturers are able to introduce new key features in 

the design of current or new products. The literature on product life-cycle assessment so far has not paid much 

attention to the social aspects of products. In this direction, new methodologies and techniques are sought in 

order to cover as more criteria and factors as possible, in order to explore social impact of Companies.   
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Περίληψη 

Έως σήμερα, ορισμένοι επιστήμονες και επιχειρηματίες θεωρούν την περιβαλλοντική νομοθεσία τροχοπέδη για την 

οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων, ενώ για κάποιους άλλους αποτελεί την κινητήρια δύναμη για νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες. Πρωτίστως υπό τη δεύτερη λογική, η νομοθεσία θεωρείται ως ένας κρίσιμος μοχλός που ωθεί σε σημαντικές 

προσαρμογές της λειτουργίας και της παραγωγής των επιχειρήσεων, εφόσον προϋποθέτει την εφαρμογή σύγχρονων 

στρατηγικών και τέλος, συμβάλλει στη δημιουργία πνευματικού/διανοητικού κεφαλαίου, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

και νέων καινοτομιών. Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να ερευνηθούν και να διαπιστωθούν οι 

προϋποθέσεις ώστε η περιβαλλοντική νομοθεσία να έχει θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, 

επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου για να ερμηνεύσει και να αξιολογήσει το βαθμό προσαρμογής των 

εταιριών παραγωγής μεταλλικών προϊόντων στη νομοθεσία που ρυθμίζει περιβαλλοντικά ζητήματα. Μάλιστα, διερευνώνται 

οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην οικονομική και περιβαλλοντική επίδοση των εταιριών παραγωγής 

μεταλλικών προϊόντων και ο ρόλος της στο σχεδιασμό κρίσιμων στρατηγικών στόχων για τις εταιρίες. Τα ευρήματα  δείχνουν 

ότι υπό κατάλληλες προϋποθέσεις η νομοθεσία επηρεάζει θετικά το διανοητικό κεφάλαιο, την περιβαλλοντική και 

οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων. Επίσης, το διανοητικό κεφάλαιο επηρεάζει θετικά την περιβαλλοντική και οικονομική 

επίδοση και την περιβαλλοντική καινοτομία. 

Λέξεις Κλειδιά: Νομοθεσία, Επίδοση Επιχειρήσεων, Διανοητικό Κεφάλαιο, Οικο-Καινοτομία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γνωστό πως ένα μεγάλο τμήμα της περιβαλλοντικής πολιτικής εμπεριέχει τα εργαλεία των «εντολών και 

ελέγχου» (command and control), δηλαδή νομοθετικές ρυθμίσεις που στην ουσία υπαγορεύουν και κατ’ 

επέκταση ελέγχουν το βαθμό συμμόρφωσης των υπόλογων επιχειρήσεων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το 

πρακτικό αποτέλεσμα είναι οι επιχειρήσεις, που συνήθως ευθύνονται για την περιβαλλοντική υποβάθμιση, να 

στρέφονται σε κατάλληλες στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Τη μεγαλύτερη επιρροή 

δέχονται κυρίως οι μεγάλοι οργανισμοί, που δέχονται τη μεγαλύτερη κριτική για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά 

προβλήματα και απαιτείται η προσαρμογή τους στις σύγχρονες προκλήσεις υπό το στρατηγικό δίπολο της 

διακινδύνευσης - ανθεκτικότητας που αποτελούν το σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας τους (Jude et al., 2017). Σε 

αυτό το νέο διαμορφωμένο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν αυτού του είδους στρατηγικές 

όχι απλώς για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα τους, αλλά κυρίως για να συμμορφωθούν με το σύγχρονο 

θεσμικό πλαίσιο που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και γενικότερα του φυσικού 

περιβάλλοντος (Mousa and Hassan, 2015). 

Σε αυτή τη λογική η συγκεκριμένη μελέτη θα διερευνήσει τις προϋποθέσεις που οι περιβαλλοντικές νομοθεσίες 

θα συμβάλλουν στην περιβαλλοντική και οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων. Αρχικά, παρουσιάζεται το 

ισχύον θεωρητικό πλαίσιο και στη συνεχεία η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την απόδειξη των 

υποθέσεων εργασίας. Τέλος, παρουσιάζονται κάποια πρώιμα αποτελέσματα της έρευνας. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τα ευρήματα της βιβλιογραφίας δείχνουν πως ένα μέρος των επιχειρήσεων/οργανισμών συμμορφώνονται με 

τις νομοθεσίες μόνο όταν οι μη σύννομες πράξεις θα έχουν αυστηρές κυρώσεις για αυτές (Kagan et al., 2003). 

Όπως είναι φυσικό, οι επιχειρήσεις είναι διστακτικές ως προς τις υποχρεωτικές προσαρμογές και αλλαγές που 
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υπαγορεύονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία στο κλασικό συμβατικό παραγωγικό μοντέλο. Όμως και στην 

περίπτωση που οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται πρόθυμα με την περιβαλλοντική νομοθεσία δεν είναι εμφανή τα 

οφέλη που αντλούν. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις φαίνεται πως έχουν υποχρεώσεις δίχως τα αντίστοιχα οφέλη, 

πράγμα που χαρακτηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως παθητική προσαρμογή (reactive) των επιχειρήσεων στις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ωστόσο, αναδύεται τελευταία μια επιστημονική σχολή σκέψης που τονίζει πως οι 

καλοσχεδιασμένες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις είναι δυνατόν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις με τις 

επονομαζόμενες «αντισταθμίσεις καινοτομίας», δηλαδή οφέλη που υπερβαίνουν πλήρως το πρόσθετο κόστος 

που επιφέρει η νομοθετική ρύθμιση (Porter and Van der Linde, 1995; Ambec et al., 2013). Αυτό συνεπάγεται ένα 

“win-win” αποτέλεσμα για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις - τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα 

σημαίνουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία και ενθαρρύνουν επίσης νέες καινοτομίες που μειώνουν το 

κόστος και οδηγούν σε παραγωγή νέων προϊόντων, καθιστώντας τις επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές σε 

διεθνές επίπεδο (Ramanathan et al., 2010). 

Σχετικές έρευνες για την οικολογική καινοτομία έχουν αναδείξει το ρυθμιστικό πλαίσιο ως το 

σημαντικότερο έναυσμα για την καινοτομία. Μάλιστα, ένα σημαντικό αποτέλεσμα της υπόθεσης του Πόρτερ 

είναι ότι οι βιομηχανίες μπορούν να πουλήσουν και να εξάγουν τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσουν με βάση 

αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους μπορεί να βασίζεται σε διανοητικό 

κεφάλαιο ή προστασία της καινοτομίας τους με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Leitner et al., 2010). 

Οι περιβαλλοντικές καινοτομίες κατά μέσο όρο δεν αποδίδουν χειρότερα σε σχέση με άλλες καινοτομίες. 

Αυτό σημαίνει ότι ο Πόρτερ έχει δίκιο όταν λέει ότι οι περιβαλλοντικές καινοτομίες δεν βλάπτουν την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων γενικότερα. Ωστόσο, ανάλογα με τον τομέα της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Έτσι, άλλοι τομείς βιομηχανίας έχουν όφελος και άλλοι 

επιβαρύνονται  με κόστη (Rennings and Rammer, 2011). 

Από την άλλη, η περιβαλλοντική νομοθεσία συνδέεται με κάποια έξοδα τα οποία σύμφωνα με τους Jaffe et 

al. (1995), είναι: 1) το διοικητικό κόστος (παρακολούθηση και εφαρμογή), 2) οι δαπάνες συμμόρφωσης, όπως 

λειτουργικά κόστη, 3) άλλες κατηγορίες με άμεσα κόστη, όπως συναλλαγές και διακοπτόμενη παραγωγή, 4) 

αρνητικά κόστη, όπως εισροές φυσικών πόρων και υγεία εργαζομένων, 5) γενικές επιδράσεις ισορροπίας, όπως 

αποθαρρυμένες επενδύσεις, 6) τα κόστη μετάβασης, όπως ανεργία, και 7) οι κοινωνικές επιπτώσεις, όπως 

απώλεια θέσεων μεσαίας τάξης. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία βασίζεται στις τεχνικές βαθμολόγησης και συγκριτικής ανάλυσης (scoring/benchmarking 

techniques). Σε πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκαν δείκτες από τη διεθνή βιβλιογραφία για τη μέτρηση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης, του πράσινου διανοητικού κεφαλαίου, της περιβαλλοντικής καινοτομίας, της 

συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και της οικονομικής επίδοσης. Αυτοί εφαρμόστηκαν σε ένα 

δείγμα 29 επιχειρήσεων από τον τομέα παραγωγής μεταλλικών προϊόντων. Στο επόμενο στάδιο αναπτύχθηκε 

τεχνική βαθμολόγησης των εκθέσεων αειφορίας αυτών των εταιριών για τέσσερα έτη (2014-2017) για να 

βρεθούν σχέσεις μεταξύ θεμάτων περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καινοτομίας, διανοητικού κεφαλαίου, 

περιβαλλοντικής και οικονομικής επίδοσης. Η μεθοδολογία μέτρησης των δεικτών περιλαμβάνει έναν σύνθετο 

δείκτη που αποτελείται από τον δείκτη λογοδοσίας με τον δείκτη απόδοσης. Η τελική βαθμολογία των δεικτών 

για τις επιχειρήσεις θα οδηγήσει σε μία συνολική κατάταξη των επιχειρήσεων και στην εξέταση των παρακάτω 

υποθέσεων εργασίας. 1) Υπό κατάλληλες προϋποθέσεις η νομοθεσία επηρεάζει θετικά το διανοητικό κεφάλαιο. 

2) Το διανοητικό κεφάλαιο επηρεάζει θετικά την περιβαλλοντική επίδοση. 3)Το διανοητικό κεφάλαιο επηρεάζει 

θετικά την οικονομική επίδοση. 4) Η νομοθεσία επηρεάζει θετικά την περιβαλλοντική επίδοση 5) Το διανοητικό 

κεφάλαιο επηρεάζει θετικά την περιβαλλοντική καινοτομία. 6) Η νομοθεσία επηρεάζει αρνητικά την οικονομική 

επίδοση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εν κατακλείδι, η συνεισφορά της παρούσας έρευνας αναμένεται να συμβάλλει τόσο σε θεωρητικό όσο και 

εμπειρικό επίπεδο στην τρέχουσα βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, σε θεωρητικό επίπεδο, η εργασία θα συμβάλλει 

στην τεκμηρίωση της νεοεμφανιζόμενης θεωρίας - της νομικο-καινοτομικό κεντρικής θεωρίας (regulation-
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innovative based theory)- η οποία συνεπάγεται πως η προσαρμογή των επιχειρήσεων στην περιβαλλοντική 

νομοθεσία οδηγεί σε νέες καινοτομίες και διανοητικό κεφάλαιο. Κύριο αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη νέων 

εργαλείων περιβαλλοντικής στρατηγικής για τις επιχειρήσεις με χαμηλότερο κόστος και καλύτερη 

περιβαλλοντική επίδοση. Σε εμπειρικό επίπεδο, η έρευνα θα συμβάλλει στην απόδειξη των βασικών παραδοχών 

του θεωρητικού πλαισίου διαμέσου του υπολογισμού διαφόρων πτυχών των επιχειρήσεων και θα συνεισφέρει με 

το επικαιροποιημένο εμπειρικό υλικό στο πεδίο της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων. Επίσης, η 

παρούσα έρευνα στοχεύει να ερευνήσει το κενό που υπάρχει στη σύνδεση του διανοητικού κεφαλαίου με την 

περιβαλλοντική και οικονομική επίδοση και την περιβαλλοντική καινοτομία. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ambec, S., Cohen, M. A., Elgie, S., &Lanoie, P. (2013). The Porter hypothesis at 20: can environmental 

regulation enhance innovation and competitiveness?. Review of environmental economics and policy, 7(1), 2-22. 

Jaffe, A. B., Peterson, S. R., Portney, P. R., & Stavins, R. N. (1995). Environmental regulation and the 

competitiveness of US manufacturing: what does the evidence tell us?. Journal of Economic literature, 33(1), 

132-163. 

Jude, S. R., Drew, G. H., Pollard, S. J., Rocks, S. A., Jenkinson, K., & Lamb, R. (2017). Delivering 

organisational adaptation through legislative mechanisms: evidence from the adaptation reporting power (climate 

change act 2008). Science of the Total Environment, 574, 858-871. 

Kagan, R. A., Gunningham, N., & Thornton, D. (2003). Explaining corporate environmental performance: how 

does regulation matter?. Law & Society Review, 37(1), 51-90. 

Leitner, A., Wehrmeyer, W., & France, C. (2010). The impact of regulation and policy on radical eco-innovation: 

The need for a new understanding. Management Research Review, 33(11), 1022-1041. 

Mousa, G. A., & Hassan, N. T. (2015). Legitimacy theory and environmental practices: Short notes. International 

Journal of Business and Statistical Analysis, 2(1), 41-53. 

Porter, M. E., & Van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness 

relationship. Journal of economic perspectives, 9(4), 97-118. 

Ramanathan, R., Black, A., Nath, P., & Muyldermans, L. (2010). Impact of environmental regulations on 

innovation and performance in the UK industrial sector. Management Decision, 48(10), 1493-1513. 

Rennings, K., & Rammer, C. (2011). The impact of regulation-driven environmental innovation on innovation 

success and firm performance. Industry and Innovation, 18(03), 255-283. 

 

 

 



6ο Φοιτητικό Συνέδριο ΕΕΕΕ / 28.2-3.3, 2019 / Ξάνθη 

[158] 

Development and Implementation of a Sustainability Labelling 

Scheme Including Varying Certification Levels 

Kakanis I., Angelakoglou K., *Gaidajis G. 
Laboratory of Environmental Management and Industrial Ecology  

Department of Production Engineering and Management Democritus University of Thrace 

Vas. Sofias 12 
*geogai@pme.duth.gr 

Abstract 

Eco-label schemes seek to encourage a transition towards sustainable and more environmentally friendly consumption 

patterns. Those schemes could serve as the basis to urge organizations and management bodies to increase the environmental 

performance of the facilities, products and services. The economic and environmental opportunities that an eco-label could 

potentially offer are well acknowledged by industry and governmental and non-governmental organizations. Eco-labeling 

schemes can provide a tool for industries/organizations to fulfill their commitments imposed by legislative frameworks or 

international agreements on important environmental issues. This paper presents the stages of development and 

implementation of a sustainability labelling scheme for protected areas that include anthropogenic activities within their 

boundaries. 

Keywords: Sustainability; Eco-Labelling Schemes; Protected Areas 

INTRODUCTION 

To guide society towards sustainability, pertinent and adequate ecological data about both products/services and 

organizational performance, nowadays is a required necessity for consumers, experts and producers in order to 

advise their choices. (Bratt et al., 2011). Recently, one of the methodologies that have gained expanding 

significance is that of “environmental labelling” or 'eco-labelling'. Eco-labels aim to inform consumers about the 

impacts on the environment of the production, consumption and waste disposal practices of the products/services 

consumed. Therefore, eco-labelling revolves around three objectives: (i) to provide consumers with more 

information about the environmental effects of their consumption, generating a change towards more environ- 

mentally friendly consumption patterns, (ii) to encourage producers, governments and other agents to increase the 

environmental standards of products/services (Gallastegui, 2002), and (iii) to protect domestic production (Stein, 

2009). 

There are three types of eco-labels that can be identified (OECD, 1997):  

(i) Type I labels refer to the environmental quality of a product compared with the rest of the products and are 

meant to encourage a switch towards more environmentally friendly consumption habits.  

(ii) Type II labels consist of one-sided informative environmental claims made by manufacturers, importers or 

distributors and refer to specific attributes of products, such as ‘CFC free’ products.  

(iii) Type III labels use pre-set indices and give quantified information about products based on independent 

verification. Given that there is not enough experience with such labels, they are rarely found in environmental 

fields. 

For the successful implementation of an environmental label, the responsible government agency (or other 

responsible establishing bodies) has to consider several steps: i) Preparation and Launching Phase when the 

responsibilities are assigned, as well as the selection and determination of product/services and categories. ii) 

Negotiation phase, when the criteria, standards and guidelines are developed, and iii) Implementation Phase, 

when the certification and licensing is taking place (Porrini, 2005).  
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BIO2CARE SUSTAINABILITY LABELLING SCHEME 

As part of the the project “Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for 

sustainability (BIO2CARE)”, co-funded by the European Union under the INTERREG V – A "Greece-Bulgaria 

2014-2020" Territorial Cooperation Program, the development of a sustainability scheme targetting protected 

areas was developed. The significance of this label is the fact that it takes into account protected areas that 

include anthropogenic activities within their boundaries. The overall objective of BIO2CARE is to improve the 

carrying capacity of protected areas, promote sustainable development and reduce carbon emissions. 

Consequently, as part of the project, BIO2CARE Sustainability labelling scheme and its varying certification 

levels revolve around these objective. The varying certification levels (not in their final form) are presented in 

Table 1.  

Table 1: BIO2CARE Label and levels of certification 

Certification Level Description 

Protected Areas  

 

Labelling Scheme given to protected areas that 

implement the 2CARE decision making platform 

 

Labelling Scheme given to protected areas that 

implement the 2CARE decision making platform and 

communicate the results for at least 2 consecutive 

years.  

Activities within Protected Areas 

 

Given to products that are produced within the borders 

of protected areas. 

 

Given to companies and organizations within the 

protected areas that contribute to the development of 

symbiotic activities 

 

 

Given to companies/organizations, initiatives and 

activities that reduced the CO2 emissions.  

CONCLUSIONS 

For eco-labeling to work, it's essential that labels appear only on products/services that meet the standards they 

advertise. In practice, that means that the interesting party, have to apply to some certification authority for a 

license to display a label, which is granted only if their product/service meets specific criteria. Based on the 

overall methodology of BIO2CARE those criteria are objectively developed and transparent, while based solely 

on scientific data. Furhermore, BIO2CARE labelling scheme sets as priority the need to address and supervise the 

anhropogenic activities within protected areas. Through the next step of implementing the scheme on the 
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National Park of Eastern Macedonia and Thrace, and Rila National Park in Bulgaria, there will be more tangible 

results and a clear picture regarding the reception of the eco-label from the interested parties.  
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Abstract 

The scope of this thesis is to investigate whether environmental technology, eg management of liquid-solid waste, gas 

pollutant, applied by enterprises contributes to the creation of new knowledge suited to improving the economic and 

environmental performance of enterprises. the research plan that we follow consists of six (6) steps. The first is linking 

knowledge-based theory and business environmental performance. The second is the design of an Environmental Knowledge 

Management Model in Industries. The third is designing a methodology for measuring the environmental intellectual capital 

of industrial enterprises. The fourth is measuring the environmental knowledge curve of businesses. The fifth is the design of 

a methodology for connecting the environmental knowledge curve of industrial enterprises with competitive advantage and 

profitability. The sixth and last step is the design of a methodology for connecting the environmental knowledge curve of 

industrial enterprises to their environmental performance.  

Keywords: Knowledge Management, Tacit Knowledge, Knowledge-Based Theory, Green Intellectual Capital 

CONNECTING KNOWLEGDE-BASED THEORY TO THE ENVIRONMENTAL 

PERFORMANCE OF THE FIRM  

The first step to approach the scope of this thesis is to develop a theoretical framework for linking the 

implementation of environmental management strategies with the production of knowledge from business. 

Primarily it will be describe how knowledge is produced and how it is related to business performance and 

environmental performance. 

Figure 1. Development of a theoretical framework 

 

DESIGN OF AN ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL IN 

THE FIRM  

In this step we attempt to develop a general diagnostic model with what we believe (according to the literature) 

that a firm should have so that through environmental management the firm could achieve new and better 

knowledge that in its turn would assist the firm to achieve better environmental and economic performance. The 

development of this model will be pursued by handing questionnaires to entrepreneurs and corporate environment 

managers who have implemented Corporate Social Responsibility.  
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This step has been chosen to be the topic of my first publication. From the website of the Global Reporting 

Initiative we collected three consequent annual reports submitted by a hundred Firms (a total of 300 reports). 

Next we proceed with scoring the reports using a methodology we have developed for this purpose. The 

methodology proposes measuring a composite index that consists of two separate indexes, the Accountability 

Index and the Performance Index.  

The Accountability Index is measured as follows:  

• 0: when the information for the aspect under consideration is not mentioned in the report 

• 1: when information is provided about the aspect we are looking for in a qualitative form (index is referenced, 

without displaying measurement data) 

• 2: when information is provided on the aspect we are looking for in quantitative terms (index, combined with 

quantitative data).  

The Performance Index is measured as follows:  

• 1: when performance is lower in the year for which the sustainability report is being studied compared to the 

previous year (for example, 2 corruption incidents were recorded in 2013 and none in 2014) 

• 1.5: when performance remains stable in the year for which the sustainability report is being studied compared 

to the previous year (eg 2 corruption incidents were recorded in 2013, similarly to 2014) 

• 2: when performance is better in the year for which the sustainability report is being studied compared to the 

previous year (eg no corruption cases were recorded in 2013, with 2 occurrences recorded in 2014) 

Once the scoring of the annual reports is completed, we will be able to draw conclusions about the association of 

the implementation of environmental management strategies and the financial and environmental performance of 

the firm.    

DESIGN OF A METHODOLOGY FOR MEASURING THE GREEN 

INTELLECTUAL CAPITAL OF THE FIRM  

In this step we attempt to develop a methodology to measure the green intellectual capital of the firm by 

identifying objective indicators such as R & D expenditure or employment of professionals from new scientific 

sectors (eg environmental engineers).  

MEASURING THE ENVIRONMENTAL (GREEN) KNOWLEDGE CURVE OF THE 

FIRM  

In this step we attempt to measure the knowledge curve of firms that implement environmental management 

strategies. We will then compare the general knowledge curve with the environmental –green- knowledge curve 

of the firm in order to identify similarities and differences.  

DESIGN OF A METHODOLOFY TO ASSOCIATE THE ENVIRONMENTAL 

KNOWLEDGE CURVE OF THE FIRM WITH COMPETITIVE ADVANTAGE AND 

PROFIT  

In this step we explore the association of the environmental knowledge curve of the firm with the competitive 

advantage, innovation and profitability of the firm. The methodology will consist of a conceptual model as well 

as of scientific proposals. 
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DESIGN OF A METHODOLOFY TO ASSOCIATE THE ENVIRONMENTAL 

KNOWLEDGE CURVE OF THE FIRM WITH THEIR ENVIRONMENTAL 

PERFORMANCE  

In this step we attempt to showcase whether the improvement of the environmental knowledge curve of the firm 

is associated with improved environmental performance.  
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Περίληψη 

Η εργασία προτείνει ένα πλαίσιο που θα αξιολογεί τη συνεισφορά 120 επιχειρήσεων ενέργειας στους 17 στόχους της Agenda 

2030, μέσα από την επίδοσή τους στους 91 δείκτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων του προτύπου G4-GRI. Το πλαίσιο 

εφαρμόζεται στις εκθέσεις βιωσιμότητας των επιχειρήσεων αυτών, σε κάθε μία απ’ τις οποίες οι 91 G4-GRI δείκτες 

εκτιμώνται με τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης και αντιστοιχίζονται με τους 17 στόχους της ατζέντα ως προς το 

περιεχόμενο.  

Λέξεις Κλειδιά: Βιώσιμη Ανάπτυξη, AGENDA 2030, Εκθέσεις Βιωσιμότητας, GRI 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην 70η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υιοθετήθηκε η Agenda 2030. Πρόκειται για ένα πλάνο δράσης 17 στόχων 

που καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τη διεθνή κοινότητα, τον ιδιωτικό 

τομέα, την κοινωνία των πολιτών και άλλους παράγοντες, για να μεταμορφώσουν τον κόσμο έως το 2030 σε μια 

βιώσιμη κοινωνία [1]. Από τους παράγοντες αυτούς, ο τομέας των επιχειρήσεων ευθύνεται περισσότερο για τα 

παγκόσμια επίπεδα εκπομπών CO2, ενώ σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(OECD), το 2017 το 22,59% του εργατικού δυναμικού παγκοσμίως απασχολούταν σε επιχειρήσεις και 

βιομηχανίες [2][3]. Οι επιχειρήσεις ενέργειας παρουσιάζουν μεγάλη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική 

επίδραση. Την δεκαετία του ’70 οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις έστρεψαν την προσοχή στη σχέση ανάμεσα στην 

ενεργειακή κατανάλωση και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ μέχρι και σήμερα οι διακυμάνσεις στις τιμές του 

πετρελαίου επηρεάζουν σημαντικά την παγκόσμια οικονομία [4]. Το 2010 το 59,06% των εκπομπών CO2 

προήλθαν από τον κλάδο της ενέργειας, ενώ το 2013, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών σε CO2 για τις δέκα 

μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως προήλθε επίσης από τον τομέα της ενέργειας [5][6]. Ταυτόχρονα, οι 

παραπάνω οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις του τομέα έχουν αντίκτυπο και στην κοινωνία. 

Τα τελευταία 25 χρόνια ολοένα κι αυξανόμενος αριθμός συγγραφέων έχουν αναγνωρίσει ότι οι δραστηριότητες 

ενός οργανισμού επηρεάζουν το εξωτερικό του περιβάλλον και έχουν προτείνει πως θα πρέπει να λογοδοτεί και 

σε ένα ευρύτερο κοινό – απ’ ό, τι απλώς τους μετόχους του –, καθώς τους επηρεάζει [7]. Οι κατευθυντήριες 

οδηγίες σύνταξης απολογισμών βιωσιμότητας επιχειρήσεων που εκδίδει από το 2000 η Παγκόσμια Σύμπραξη 

Απολογισμών ( Global Reporting Initiative – GRI ), προτείνουν μια σειρά από οδηγίες που βοηθούν τις 

επιχειρήσεις να συντάσσουν τις εκθέσεις τους, ενώ κυρίως η 4η έκδοση οδηγιών (G4-GRI) προσανατολίζει τη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων προς οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές κατευθύνσεις, που καλούν τις 

επιχειρήσεις να λογοδοτούν και πέρα απ’ τους μετόχους τους. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι 

οι 3 κατηγορίες – και 4 υποκατηγορίες – G4-GRI δεικτών [16] έχουν κοινή φιλοσοφία με τους 17 στόχους της 

Agenda 2030, προτείνεται η ανάπτυξη ενός πλαισίου αξιολόγησης εκθέσεων βιωσιμότητας επιχειρήσεων 

ενέργειας, για την εκτίμηση της επίδρασης των επιχειρήσεων ενέργειας στους στόχους της Agenda 2030 αλλά 

και την επίδοση κάθε επιχείρησης στους 91 G4-GRI δείκτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

συγκεκριμένη εργασία έχει στόχο να αναπτύξει μεθοδολογία αξιολόγησης των εκθέσεων αειφορίας των 

επιχειρήσεων σχετικά με τους στόχους που θέτει η Agenda 2030. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί τεχνική 

αξιολόγησης και βαθμολόγησης των πληροφοριών με τη βοήθεια των δεικτών του προτύπου GRI-G4. 

mailto:mterzaki@civil.duth.gr
mailto:ttsalis@env.duth.gr
mailto:inikol@env.duth.gr
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Εκθέσεις απολογισμού βιωσιμότητας 120 επιχειρήσεων ενέργειας που έχουν συνταχθεί με τις κατευθυντήριες G4 

του προτύπου GRI, αξιολογούνται με τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης. Τόσο η αξιολόγηση εκθέσεων 

βιωσιμότητας επιχειρήσεων γενικά, όσο και η αξιολόγηση με τεχνικές συγκριτικής αξιολόγησης ειδικότερα, 

παρατηρούνται στη βιβλιογραφία [8][9][10][11][12].  

Επιλέχθηκαν εκθέσεις βιωσιμότητας που έχουν συνταχθεί με κατευθυντήριες του προτύπου GRI γιατί είναι ένα 

διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο σύνταξης απολογισμών βιωσιμότητας [13]. Επίσης, επιλέχθηκαν συγκεκριμένα 

εκθέσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την 4η έκδοση του προτύπου καθώς πρόκειται για την έκδοση με τις 

περισσότερες εκθέσεις αναρτημένες στη βάση δεδομένων του GRI κατά τη διάρκεια της έρευνας [14]. 

Επιλογή Δείγματος 

Η συλλογή των εκθέσεων βιωσιμότητας έγινε από τη βάση δεδομένων του προτύπου GRI. Τα κριτήρια επιλογής 

ήταν οι εκθέσεις να είναι δημοσιευμένες στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα, να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 

την 4η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών (G4-GRI) και οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

ενέργειας. Κανένας περιορισμός δεν υπήρχε στον τύπο των επιχειρήσεων, στο μέγεθος και στη γεωγραφική 

περιοχή που δραστηριοποιούνται. Επίσης, κανένας περιορισμός δεν υπήρχε στο έτος έκδοσης κάθε έκθεσης 

καθώς εκθέσεις σύμφωνα με την 4η έκδοση οδηγιών εκδίδονταν από το 2014 έως και το 2018. Εφαρμόζοντας τα 

παραπάνω κριτήρια στη βάση δεδομένων του GRI επέστρεψε 145 αποτελέσματα από τα οποία επιλέχθηκαν 

τυχαία ως τελικό δείγμα 120 (82,8% των διαθέσιμων εκθέσεων βιωσιμότητας επιχειρήσεων). Κάθε έκθεση 

ανήκει σε διαφορετική επιχείρηση. 

Αξιολόγηση εκθέσεων 

Για την αξιολόγηση των εκθέσεων αναζητείται μέσα στην έκθεση η πληροφορία για κάθε έναν από τους 91 

δείκτες του G4-GRI προτύπου και βαθμολογείται σύμφωνα με την επιλεγμένη τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, εφαρμόστηκε αξιολόγηση με σύνθετο δείκτη (Composite Index – CI) που 

αποτελείται από δύο επιμέρους δείκτες [10]. Έναν δείκτη «λογοδοσίας» (Accountability Index – AI) που 

αξιολογεί την ποιότητα της πληροφορίας και παίρνει τιμές από 0 έως 3 και έναν δείκτη «επίδοσης» (Performance 

Index – PI) που αξιολογεί την επίδοση της επιχείρησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος και παίρνει τιμές από 0 

έως 2. Η τιμή του σύνθετου δείκτη προκύπτει από το άθροισμα του δείκτη λογοδοσίας και του δείκτη επίδοσης. 

Κατά συνέπεια, η μέγιστη τιμή για τον σύνθετο δείκτη είναι η τιμή 5 ενώ η ελάχιστη η τιμή 0.  

ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των εκθέσεων, κάθε έκθεση έχει ένα βαθμό για κάθε έναν από τους 91 

G4-GRI δείκτες. Από αυτούς τους 91 βαθμούς προέκυψε η επίδοση κάθε επιχείρησης σε κάθε δείκτη ξεχωριστά, 

ενώ με κατάλληλη επεξεργασία προέκυψαν επίσης συμπεράσματα για την επίδοση κάθε επιχείρησης ανά 

κατηγορία δεικτών βιωσιμότητας, ή ανά ήπειρο, τύπο επιχείρησης, μέγεθος επιχείρησης κλπ. 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ AGENDA 2030 

Ήδη οι φορείς World Business Council for Sustainable Development και United Nations Global Compact σε 

συνεργασία με το GRI, προχώρησαν στη δημιουργία ενός οδηγού για τη σύνδεση των 17 στόχων της Agenda 

2030 με τις G4-GRI οδηγίες του προτύπου [15]. Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε σε ανάλογη αντιστοίχιση για 

τον υπολογισμό της συνεισφοράς του δείγματος στους στόχους της Agenda 2030. Σε κάθε στόχο 

αντιστοιχήθηκαν όσοι από τους 91 δείκτες βιωσιμότητας του προτύπου G4-GRI αναφέρονται σε κοινό 

περιεχόμενο και ως συνεισφορά του δείγματος σε κάθε στόχο θεωρήθηκε το πηλίκο του συνολικού σκορ των 

δεικτών βιωσιμότητας (που αντιστοιχήθηκαν με τον στόχο) προς το μέγιστο σκορ που θα μπορούσε να έχει ο 

στόχος.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε ότι αφορά την επίδοση του δείγματος στους δείκτες βιωσιμότητας του προτύπου GRI, το μέσο σκορ των 

επιχειρήσεων του δείγματος ανήλθε στο 107,6 με μέγιστη τιμή το 455. Άρα η μέση επίδοση των επιχειρήσεων 

κινήθηκε στο 23,6%. Η καλύτερη επίδοση παρατηρήθηκε σε μία από τις υποκατηγορίες κοινωνικών δεικτών και 

συγκεκριμένα στους δείκτες εργασιακών πρακτικών και αξιοπρεπούς εργασίας, ενώ η χειρότερη επίδοση και 

πάλι σε μία από τις υποκατηγορίες κοινωνικών δεικτών και συγκεκριμένα στους δείκτες περί υπευθυνότητας 

απέναντι στο προϊόν. Επιπλέον, οι κατηγορίες δεικτών για τις οποίες οι επιχειρήσεις έδιναν τις περισσότερες και 

τις λιγότερες πληροφορίες ταυτίζονται με τις κατηγορίες που είχαν την καλύτερη και την χειρότερη επίδοση 

αντίστοιχα. 

Σχετικά με τη συνεισφορά του δείγματος στους 17 στόχους της Agenda 2030, ο στόχος όπου το δείγμα εμφανίζει 

την μεγαλύτερη συνεισφορά είναι ο στόχος 9 και ο στόχος που εμφανίζει τη μικρότερη, ο στόχος 16. Ο στόχος 9 

αφορά τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές και η συνεισφορά φτάνει στο 45,50%, ενώ ο στόχος 16 

αφορά την ειρήνη την δικαιοσύνη και τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στα κράτη και η συνεισφορά φτάνει στο 

18,86%. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

[1] Sustainable Development Goals Knowledge Platform https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17 

[2] International Energy Agency https://www.iea.org/statistics/co2emissions/ 

[3] Organization for Economic Co-operation and Development 

https://data.oecd.org/?_ga=2.191207528.311685656.1548945441-173982684.1548945441  

[4] Asma Esseghir, Leila Haouaoui Khouni, Economic growth, energy consumption and sustainable 

development: The case of the Union for the Mediterranean countries, 2014 

[5] World Resources Institute https://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-

emitters-and-how-theyve-changed 

[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations http://www.fao.org/home/en/ 

[7] Aras G., Crowther D., 2008. Governance and sustainability: An investigation into the relationship between 

corporate governance and corporate sustainability, Management Decision, Vol. 46 Issue: 3, pp.433-448 

[8] Hedberg C. J. Malmborg F., 2003. The Global Reporting Initiative and corporate sustainability reporting in 

Swedish companies, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 10, 153–164 

[9] Cantele S., Tsalis A. T., Nikolaou E. I., 2018. A New Framework for Assessing the Sustainability Reporting 

Disclosure of Water Utilities, Sustainability, 10, 433 

[10] Ram N.Y., Bhaskar S., 2015. Scoring Sustainability Reports Using GRI 2011 Guidelines for Assessing 

Environmental, Economic, and Social Dimensions of Leading Public and Private Indian Companies, Journal of 

Business Ethics, Vol. 138, No. 3, pp. 549-558 

[11] Nikolaou E. I., Tsalis A. T., 2013. Development of a sustainable balanced scorecard framework, Ecological 

Indicators, Vol. 34, pp 76-86. 

[12] Tsalis A. T., Botsaropoulou D. V., Nikolaou E. I., 2018. A Methodology to evaluate the disclosure practices 

of organizations related to climate change risks: A case study of international airports, International Journal of 

Global Warming (IJGW), Vol. 15, No. 3 

[13] GRI’s Contribution to Sustainable Development 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI%27s%20Contribution%20to%20Sustainable%20Developm

ent%202016-2020%20(2).pdf 

[14] Global Reporting Initiative Database http://database.globalreporting.org/search/ 

[15] SDG Compass – Linking the SDGs  and GRI 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/SDG_GRI_G4_LInkage.pdf  

[16] G4 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη σύνταξη απολογισμού βιωσιμότητας 

https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx   

 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17
https://www.iea.org/statistics/co2emissions/
https://data.oecd.org/?_ga=2.191207528.311685656.1548945441-173982684.1548945441
https://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-changed
https://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-changed
http://www.fao.org/home/en/
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI%27s%20Contribution%20to%20Sustainable%20Development%202016-2020%20(2).pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI%27s%20Contribution%20to%20Sustainable%20Development%202016-2020%20(2).pdf
http://database.globalreporting.org/search/
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/SDG_GRI_G4_LInkage.pdf
https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx

