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(1) Ανάπτυξη συστήµατος δηµιουργίας προτεινόµενων 
ερωτηµάτων για διαδραστική εξερεύνηση δεδοµένων 

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Συστήµατα Αποφάσεων 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Ανάλυση ∆εδοµένων 

Περιγραφή: 

Η διαδραστική εξερεύνηση δεδοµένων είναι βασικό συστατικό πολλών εφαρµογών που στοχεύουν στην 
ανακάλυψη και εξαγωγή γνώσης από µεγάλες ή/και ετερογενείς συλλογές δεδοµένων. Καθώς ο τελικός 
χρήστης δεν έχει πάντα επαρκή γνώση της δοµής και του περιεχοµένου των δεδοµένων, η προσπάθεια 
ανακάλυψης χρήσιµων δεδοµένων είναι µια χρονοβόρα διαδικασία διαδοχικής εκτέλεσης πολλαπλών 
ερωτηµάτων που στοχεύουν στο να συγκεντρώσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, διατηρώντας 
ταυτόχρονα το µέγεθος των επιστρεφόµενων αποτελεσµάτων σε διαχειρίσιµα επίπεδα για τη συνέχιση της 
εξερεύνησης.  

Στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήµατος εξερεύνησης και 
εξαγωγής δεδοµένων το οποίο θα προτείνει στο χρήστη ερωτήµατα που µπορεί να εκτελέσει για να 
πλοηγηθεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσµατικά στο σύνολο της διαθέσιµης πληροφορίας. Προς αυτό το 
σκοπό το σύστηµα θα αξιοποιεί τη διαθέσιµη σηµασιολογική πληροφορία, την αλληλουχία των ερωτηµάτων 
που έχει εκτελέσει ως εκείνη τη στιγµή ο χρήστης, αλλά και το διαθέσιµο ιστορικό ερωτηµάτων από άλλες 
συνεδρίες του ίδιου χρήστη ή άλλων χρηστών σε παρόµοια δεδοµένα. 

Απαιτήσεις: 

Python, SQL 

Προαιρετικά: Εξοικείωση µε τις βασικές έννοιες του Σηµασιολογικού Ιστού, των διασυνδεδεµένων 
δεδοµένων, των συστηµάτων προτάσεων (recommender systems) 

 
 

 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Μπιλίρη Ευµορφία 

ebiliri@epu.ntua.gr  

  



 

(2) Μελέτη της τρέχουσας τεχνολογικής στάθµισης στο πεδίο της 
επικύρωσης τίτλων σπουδών και διερεύνηση των προοπτικών 
αξιοποίησης της τεχνολογίας blockchain για τον ίδιο σκοπό 

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Blockchain 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: -  

Περιγραφή: 

Η πιστοποίηση των τίτλων σπουδών κατέχει κεντρικό ρόλο στον τοµέα της εκπαίδευσης, αφού είναι 
απαραίτητη για την απόδειξη/επαλήθευση των προσόντων των εκπαιδευόµενων. Ωστόσο ο τρόπος µε τον 
οποίο πραγµατοποιείται επί του παρόντος τόσο η επικύρωση όσο και η διαχείριση τίτλων σπουδών 
παρουσιάζει πολλά µειονεκτήµατα. Τα κυριότερα εξ αυτών αφορούν στη διάθεση των πιστοποιητικών σε 
µορφές ευάλωτες σε απώλεια, φθορά ή και καταδολίευση, στην εξάρτηση από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς οργανισµούς ή τρίτους φορείς για την έκδοση και επικύρωσή τους αλλά και τις ίδιες τις 
χρονοβόρες διαδικασίες που η τελευταία ενέχει, όπως και στην αδυναµία επαλήθευσης ανεπίσηµων µορφών 
εκπαίδευσης που συνθέτουν ολοένα και περισσότερο την έννοια της δια βίου εκπαίδευσης. 

Με βάση τα παραπάνω, αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η µελέτη της τρέχουσας 
τεχνολογικής στάθµισης στο πεδίο της διαχείρισης και επικύρωσης τίτλων σπουδών και προσόντων 
εργασιακής εµπειρίας και στο πλαίσιο αυτής η εύρεση και καταγραφή πρόσφατων σχετικών εξελίξεων και 
πρωτοβουλιών, όπως ενδεικτικά η ανάπτυξη του προτύπου OpenBadges1, που παρέχουν λύση σε ένα ή 
περισσότερα από τα προαναφερθέντα προβλήµατα. Ιδιαίτερη έµφαση προβλέπεται να δοθεί στην τεχνολογία 
blockchain και στην ανάλυση των ωφελειών, αδυναµιών, ευκαιριών και κινδύνων (SWOT analysis) που 
προκύπτουν από την αξιοποίησή της για τη διαχείριση και επαλήθευση τίτλων σπουδών και εργασιακής 
εµπειρίας. 

Απαιτήσεις: 

• Άµεση έναρξη, τήρηση χρονοδιαγράµµατος και εµπρόθεσµη ολοκλήρωση της εργασίας (εντός του 
τρέχοντος εξαµήνου) 

• Άριστη γνώση Αγγλικών 

Αριθµός ατόµων: 

1 άτοµο 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ουρανία Μαρκάκη, omarkaki@epu.ntua.gr   

Παναγιώτης Κοκκινάκος, pkokkinakos@epu.ntua.gr  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 2.  

 

                                                           
1 https://openbadges.org  



(3) Ανάπτυξη εφαρµογής για την αντιστοίχιση τίτλων σπουδών και 
λοιπών πιστοποιητικών κατάρτισης και εµπειρίας µε τις 
απαιτήσεις θέσεων εργασίας  

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Σχεδιασµός Εφαρµογών Πληροφορικής, Data Analytics 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 

Περιγραφή: 

Αναµφισβήτητα µεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας υπάρχει στενή σχέση, αφού ιδανικά η πρώτη 
παρέχει τα εφόδια που απαιτούνται για την εύρεση εργασίας αλλά και την εξέλιξη των εργαζοµένων στον 
επαγγελµατικό στίβο. ∆εν είναι τυχαίο µάλιστα ότι η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος µιας 
χώρας αξιολογείται συχνά µε βάση τα αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας, όπως και το γεγονός ότι η ποιότητα των 
ίδιων των υπηρεσιών των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων προσδιορίζεται σε σχέση µε το χρόνο που απαιτείται, για 
να βρουν οι απόφοιτοί τους εργασία. 

Παρόλα αυτά το πρόγραµµα σπουδών των οργανισµών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαµορφώνεται συνήθως 
µε αυστηρά ακαδηµαϊκά κριτήρια, σε ένα αποµονωµένο περιβάλλον και χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι 
επιταγές της αγοράς εργασίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν επικαιροποιείται όσο συχνά θα έπρεπε, 
προκειµένου να συµπεριλάβει πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις µε αποτέλεσµα να καθίσταται παρωχηµένο 
και αναποτελεσµατικό. 

Με βάση τα παραπάνω, αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής αποτελεί η ανάπτυξη εφαρµογής, 
βασισµένης σε data analytics για την ανάλυση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, την αναγνώριση 
ελλείψεων στο πρόγραµµα σπουδών και κατά συνέπεια την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων αναφορικά 
µε τη βελτίωσή του κατ’ αντιστοιχία µε τις ανάγκες της αγοράς αλλά κα τη διευκόλυνση της εύρεσης εργασίας 
για τους αποφοίτους. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται επίσης η εκπόνηση εφαρµογής-µελέτης περίπτωσης 
για το Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ. 

Απαιτήσεις: 

• Άµεση έναρξη, τήρηση χρονοδιαγράµµατος και εµπρόθεσµη ολοκλήρωση της εργασίας (έως τη λήξη 
του εαρινού εξαµήνου) 

• Πολύ καλή γνώση προγραµµατισµού 

Αριθµός ατόµων: 

1-2 άτοµα 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ουρανία Μαρκάκη, omarkaki@epu.ntua.gr   

Παναγιώτης Κοκκινάκος, pkokkinakos@epu.ntua.gr  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 2. 

  



 

(4) Ανάλυση ∆εδοµένων Κίνησης σε Εσωτερικούς Χώρους µε 
Αλγόριθµους Μηχανικής Μάθησης. 

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Αναλυτική ∆εδοµένων 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Επιχειρησιακή Έρευνα 

Περιγραφή: 

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και η δηµιουργία των λεγόµενων «έξυπνων» συσκευών και του Internet of 
Things (IoT), έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή µεγάλου όγκου δεδοµένων, µε µεγάλη ποικιλοµορφία. Μια 
κατηγορία δεδοµένων που είναι πλέον διαθέσιµα µέσω των Συστηµάτων Αναγνώρισης της Εσωτερικής 
Τοποθεσίας, είναι δεδοµένα που αφορούν την κίνηση και την παρουσία ατόµων ή αντικειµένων στους 
διάφορους εσωτερικούς χώρους ενός κτιρίου. Με την ανάλυση τέτοιου είδους δεδοµένων υπάρχει η 
δυνατότητα να παραχθεί νέα γνώση και χρήσιµα αποτελέσµατα, τα οποία µεταξύ άλλων, δύναται να αφορούν 
την πρόβλεψης µελλοντικών τοποθεσιών, την εξαγωγή συνήθων διαδροµών, τον εντοπισµό «ανώµαλων» 
συµπεριφορών κ.α. 

Στο πλαίσιο της διπλωµατικής, ο φοιτητής θα κληθεί αρχικά να µελετήσει τις υπάρχουσες µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις καθώς και τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούνται για την 
ανάλυση δεδοµένων που προέρχονται από την κίνηση σε εσωτερικούς χώρους. Στη συνέχεια, θα κληθεί να 
εφαρµόσει µεθόδους αναλυτικής δεδοµένων και µηχανικής µάθησης σε τέτοιου είδους δεδοµένα και να 
αξιολογήσει τα αποτελέσµατα.  

Απαιτήσεις: 

Καλή γνώση ανάλυσης δεδοµένων. 

Καλή γνώση προγραµµατισµού. 

Άµεση έναρξη. 

 

Αριθµός ατόµων: 

1 

 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Γιάννης Τσαπέλας  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης Γραφείο 2.2.8. 

Τηλ.: 210 772 3640 

e-mail: gtsapelas@epu.ntua.gr 

  



(5) Μελέτη και Αξιολόγηση των Σύγχρονων Τεχνολογιών και 
Μεθόδων Ανάλυσης της Κίνησης σε Εσωτερικούς Χώρους. 

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Επιχειρησιακή Έρευνα 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Αναλυτική ∆εδοµένων 

 

Περιγραφή: 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µεγάλη διάδοση των Συστηµάτων Αναγνώρισης της Εσωτερικής 
Τοποθεσίας - ΣΑEΤ (Indoor Positioning Systems - IPS). Τα συστήµατα αυτά, αποτελούνται κυρίως από 
«έξυπνες» συσκευές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν την παρουσία 
ενός ατόµου µέσα σε µια από τις περιοχές ενός κτιρίου. Με βάση τα παραπάνω συστήµατα, κατέστη εφικτή 
η συνεχής παραγωγή πληροφοριών σχετικά µε την εσωτερική τοποθεσία ατόµων, οι οποίες έπειτα από 
κατάλληλη διαχείριση και ανάλυση µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παραχθεί νέα γνώση µε στόχο την 
υποστήριξη αποφάσεων.  

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, ο φοιτητής θα κληθεί να αναζητήσει, µέσω 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τις πιο διαδεδοµένες τεχνολογικές λύσεις, εργαλεία, εφαρµογές και µεθόδους 
ανάλυσης της κίνησης ατόµων εντός εσωτερικών χώρων. Στη συνέχεια, τα ευρήµατα της έρευνας θα 
αναλυθούν, θα αξιολογηθούν οι δυνατότητες και οι περιορισµοί τους και θα µελετηθούν οι παράµετροι 
υιοθέτησής τους. 

Απαιτήσεις: 

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

Άµεση έναρξη 

 

Αριθµός ατόµων: 

1 

 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Γιάννης Τσαπέλας  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης Γραφείο 2.2.8. 

Τηλ.: 210 772 3640 

e-mail: gtsapelas@epu.ntua.gr 

  



(6) Μοντελοποίηση και προσοµοίωση της κίνησης ατόµων στο 
χώρο σε περιβάλλον πόλης  

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Ανάλυση ∆εδοµένων, Στατιστική 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων  

 

Περιγραφή: 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να εξεταστούν υπάρχοντα µοντέλα προσοµοίωσης της 
κίνησης ατόµων και αντικειµένων στον φυσικό χώρο και να αναπτυχθεί αντίστοιχη εφαρµογή για αστικό 
περιβάλλον. Στην προσοµοίωση αυτή θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα δύο ατόµων να συναντηθούν ή 
να βρεθεί ο ένας στο οπτικό πεδίου του άλλου, καθώς και η πιθανότητα και ο χρόνος εντοπισµού ενός ατόµου 
µε µεταβαλλόµενο τον αριθµό, την κινητικότητα και τα σηµεία εκκίνησης των υπόλοιπων κινούµενων ατόµων. 
Η εργασία θα ξεκινά από µια σύντοµη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών µοντέλων, εντοπίζοντας 
αναλογίες µε παρεµφερή επιστηµονικά πεδία και προβλήµατα και θα καταλήγει σε συγκεκριµένη 
προτεινόµενη µοντελοποίηση. Ανάλογα µε την πορεία της διπλωµατικής, θα αναπτυχθεί και το περιβάλλον 
προσοµοίωσης, για το οποίο απαιτούνται γνώσεις προγραµµατισµού. 
Η συγκεκριµένη εργασία µπορεί να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε πληθώρα εφαρµογών, όπως είναι η 
πιθανότητα να βρεθεί ένα εξαφανισµένο παιδί, να εντοπιστεί ένας εγκληµατίας, κτλ.  
 

Απαιτήσεις: 

• Άµεση Έναρξη – Τήρηση Χρονοδιαγράµµατος – Υψηλή διαθεσιµότητα 
• Καλή γνώση προγραµµατισµού  
• Γνώσεις στατιστικής επιθυµητές 
• Άριστη Γνώση Αγγλικών 

 

Αριθµός ατόµων: 

1 άτοµο 
 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αριάδνη Μιχαλίτση-Ψαρρού – amichal@epu.ntua.gr  
Χρήστος Ντάνος – cntanos@epu.ntua.gr  
Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 2.2.8 



(7) Συλλογή και µοντελοποίηση των κριτηρίων για την µείωση του 
χρόνου ανεύρεσης και αναγνώρισης ατόµων σε γεωγραφικό χώρο  

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Συστήµατα Αποφάσεων 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Ανάλυση ∆εδοµένων, Στατιστική, Κοινωνιολογία  

 

Περιγραφή: 

Η παρούσα διπλωµατική αφορµάται από τα υπάρχοντα συστήµατα ενηµέρωσης και αναζήτησης 
εξαφανισµένων ατόµων (µια ειδική κατηγορία είναι τα εξαφανισµένα παιδιά µε γνωστότερο το σύστηµα 
Amber Alert) και επιθυµεί να εντοπίσει, να καταγράψει και να µοντελοποιήσει τα κριτήρια αυτά που παίζουν 
ρόλο στον χρόνο ανεύρεσης ενός ατόµου που αναζητείται. Θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ένας τυχαίος αριθµός 
ανθρώπων έχουν ενηµερωθεί για την εξαφάνιση και λειτουργούν ως «κοινωνικοί αισθητήρες» που 
παρατηρούν το χώρο και πρόκειται να ενηµερώσουν τις αρχές σε περίπτωση εντοπισµού του αναζητούµενου 
ατόµου. Ως ενδεικτικά κριτήρια αναφέρονται το ανάγλυφο του εδάφους, η δόµηση, αν υφίσταται, της 
περιοχής, η βλάστηση, η κίνηση στους δρόµους, η πυκνότητα του πληθυσµού, κ.α. Μεγαλύτερη βάση 
πρόκειται να δοθεί σε κριτήρια που αφορούν σε αστικά περιβάλλοντα. 
Η εργασία θα πραγµατοποιήσει εκτενή επισκόπηση της βιβλιογραφίας ώστε να καταλήξει εµπεριστατωµένα 
στα κριτήρια αυτά και θα προτείνει στο τέλος ένα σύστηµα απόφασης όπου θα συνθέτει τα διαφορετικά 
κριτήρια µεταξύ τους ώστε να προτείνει ένα µοντέλο εκτίµησης του χρόνου εντοπισµού του ατόµου. 

Απαιτήσεις: 

Άµεση Έναρξη – Τήρηση Χρονοδιαγράµµατος – Υψηλή ∆ιαθεσιµότητα 
Άριστη Γνώση Αγγλικών 
 

Αριθµός ατόµων: 

1 άτοµο 
 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αριάδνη Μιχαλίτση-Ψαρρού – amichal@epu.ntua.gr  
Χρήστος Ντάνος – cntanos@epu.ntua.gr  
Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 2.2.8 
  



(8) Σχεδιασµός και υλοποίηση συστηµάτων χρηµατοοικονοµικής 
µηχανικής (#FinancialSystemsEngineering) & συστηµάτων 
χρηµατοοικονοµικής τεχνολογίας (#FinTech) 

Επιστηµονικές Περιοχές:  

Κύρια Περιοχή: Συστήµατα αποφάσεων, Συστήµατα χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, Τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών 

Περιγραφή: 

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών 
που προσφέρουν οι µεγαλύτερες εταιρείες και οίκοι παροχής επενδυτικών συµβουλευτικών υπηρεσιών 
σήµερα, κερδίζει διαρκώς έδαφος στο υφιστάµενο, δυναµικά µεταβαλλόµενο, χρηµατοοικονοµικό 
περιβάλλον. Στα πλαίσια της συγκεκριµένης σειράς διπλωµατικών εργασιών θα σχεδιαστούν και θα 
υλοποιηθούν ολοκληρωµένα συστήµατα χρηµατοοικονοµικής µηχανικής (#FinancialSystemsEngineering) και 
συστήµατα χρηµατοοικονοµικής τεχνολογίας (#FinTech). 

 

Απαιτήσεις: 

• Καλή γνώση προγραµµατισµού σε µια από τις γλώσσες:  

• Matlab, C, C++, VB.NET και Python  

Αριθµός ατόµων: 

1 ή 2 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Π.  Ξυδώνας, Χ. ∆ούκας: pxid@epu.ntua.gr, panos.xidonas@essca.fr h_doukas@epu.ntua.gr 

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης, ισόφειο Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 0.2.2. 



(9) Short-term batch production scheduling 

Επιστηµονικές Περιοχές:  

Κύρια Περιοχή : Operations Management 

∆ευτερεύουσα Περιοχή : Decision systems 

Περιγραφή: 

O στόχος της διπλωµατικής εργασίας, είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου προγραµµατισµού παραγωγής σε 
παραγωγική µονάδα φαρµακευτικών προϊόντων. Ο στόχος του εργαλείου θα είναι η επεξεργασία raw data 
από το ERP σύστηµα για τη δηµιουργία και την οπτική απεικόνιση του εβδοµαδιαίου και ηµερήσιου 
προγράµµατος παραγωγής, εστιάζοντας στη βέλτιστη αξιοποίηση των παρακάτω πόρων  : 

1. Α ύλες ( παραγγελίες, αποθέµατα ) 
2. Παραγωγικός εξοπλισµός 
3. Χειριστές µηχανών 

καθώς και δηµιουργίας σχετικών δεικτών ( KPIs ) για την αξιολόγηση της κάθε λύσης.  

Οι φοιτητές που θα ασχοληθούν µε το θέµα θα έχουν τη δυνατότητα να µάθουν σε βάθος τη διατµηµατική 
λειτουργία του οργανισµού και να λύσουν ρεαλιστικά επιχειρησιακά προβλήµατα στο πλαίσιο των 
Συστηµάτων Αποφάσεων και τη ∆ιοίκησης Παραγωγής.  

Παράλληλα, πλην της ανάπτυξης της σχετικής ευριστικής µεθόδου, θα πραγµατοποιηθεί ανά πρόβληµα 
βιβλιογραφική καταγραφή λύσεων και σύγκριση αυτών µε την υφιστάµενη προσέγγιση. 

 

Απαιτήσεις: 

• Άµεση Έναρξη.  

• Ενδιαφέρον στην εµβάθυνση στη ∆ιοίκηση Παραγωγής και Ανάλυσης Επιχειρησιακών Αναγκών. 

• Καλή γνώση σε Visual Basic για την ανάπτυξη του εργαλείου. 

 

Αριθµός ατόµων: 

1 - 2 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Mιχάλης Αυγουλής – mavgoula@its.jnj.com  

Τηλέφωνο: 6983997301 

 

 

 

 

 

 

 



(10) Real time supply chain optimization 

Επιστηµονικές Περιοχές:  

Κύρια Περιοχή : Operations Management 

∆ευτερεύουσα Περιοχή : Decision systems 

Περιγραφή: 

Η ∆ιαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (∆ΕΑ)  είναι η διαχείριση ενός δικτύου εσωτερικά 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην απώτερη παροχή πακέτων προϊόντων και υπηρεσιών, 
τα οποία απευθύνονται στους τελικούς καταναλωτές (Harland, 1996). Η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 
εκτείνεται σε όλη τη διαδικασία µεταφοράς και αποθήκευσης των πρώτων υλών, ηµιέτοιµων και 
ολοκληρωµένων αγαθών από τα σηµεία προέλευσης προς τα σηµεία κατανάλωσης. 

O στόχος της διπλωµατικής είναι η δηµιουργία ενός αλγορίθµου, ο οποίος θα στοχεύει στο να διαχειριστεί 
την αβεβαιότητα που διαταράσσει την οµαλή λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου, παρέχοντας στον 
αποφασίζοντα εναλλακτικές βάση της βελτιστοποίησης συγκεκριµένων κριτηρίων απόφασης. 

Πιο συγκεκριµένα, ο φοιτητής θα κληθεί να προτείνει µία µοντελοποίηση των εµπλεκόµενων τµηµάτων της ΕΑ 
και στη συνέχεια να αναπτύξει τους σχετικούς µηχανισµούς οι οποίοι θα αποτυπώνουν την επίδραση 
συγκεκριµένων γεγονότων στα αποτελέσµατά του οργανισµού.  

Στο τέλος, θα έχει την ευκαιρία να δοκιµάσει τη λύση που θα προτείνει σε πραγµατικό επιχειρησιακό 
περιβάλλον σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκοµένους, παράγοντας ρεαλιστικά συµπεράσµατα για την 
αξιοπιστία της. 

Απαιτήσεις: 

• Άµεση Έναρξη.  

• Ενδιαφέρον στην εµβάθυνση στη ∆ιοίκηση Παραγωγής και Ανάλυσης Επιχειρησιακών Αναγκών. 

• Καλή γνώση σε Visual Basic και Minitab για την προσοµοίωση του αλγορίθµου. 

 

Αριθµός ατόµων: 

1 - 2 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Mιχάλης Αυγουλής – mavgoula@its.jnj.com  

Τηλέφωνο: 6983997301 

 

 

 

 

 

 

 

 



(11) Rough Cut Capacity Planning methodology 

Επιστηµονικές Περιοχές:  

Κύρια Περιοχή : Operations Management 

∆ευτερεύουσα Περιοχή : Decision systems 

Περιγραφή: 

Ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός δυναµικότητας ( Rouch Cut Capacity Planning ή RCCP ) αποτελεί 
νευραλγικό κοµµάτι για την εύρρυµθη λειτουργία όλων των οργανισµών παραγωγής και εµπορίας 
καταναλωτικών αγαθών, καθώς µέσω αυτού µπορούν να µετατρέψουν τις επιχειρησιακές τους προβλέψεις 
σε απτά πλάνα δράσεων για όλα τα τµήµατα της εφοδιαστικής του αλυσίδας.  

Ειδικότερα, αυτή η µεθοδολογία καθοδηγεί αποφάσεις σχετικά µε την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε 
εγκαταστάσεις, εξοπλισµό, προσλήψεις ή εκπαίδευση προσωπικού, εισαγωγή νέων προϊότων ή ακόµα και 
δηµιουργία νέων συµβολαίων µε προµηθευτές. 

Στα πλάισια αυτής της διπλωµατικής εργασίας, ο φοιτητής θα κληθεί να καταγράψει όλες τις σύγχρονες 
προσεγγίσεις για αυτή τη µεθοδολογία και στη συνέχεια να αναπτύξει την πρόταση που θεωρεί πιο 
αποτελεσµατική για το παραγωγικό περιβάλλον µίας Fast Moving Consumer Goods βιοµηχανίας. Μέσω 
αυτής της πορείας, θα κληθεί να εκτεθεί ολιστικά στον τρόπο αλληλεπίδρασης των εµπορικών και 
παραγωγικών τµηµάτων µιας επιχείρησης αλλά και των διαφορετικών µεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται 
για τη λήψη αποφάσεων σε αυτή. 

Απαιτήσεις: 

• Άµεση Έναρξη.  

• Ενδιαφέρον στην εµβάθυνση στη ∆ιοίκηση Παραγωγής και Ανάλυσης Επιχειρησιακών Αναγκών. 

• Καλή γνώση σε Visual Basic για την ανάπτυξη του εργαλείου. 

 

Αριθµός ατόµων: 

1 - 2 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Mιχάλης Αυγουλής – mavgoula@its.jnj.com  

Τηλέφωνο: 6983997301 

  



(12) Πολιτικές Αειφόρου Ενέργειας: O ρόλος των καινοτόµων 
µηχανισµών χρηµατοδότησης και της συνεργασίας µεταξύ τοπικών 
και περιφερειακών αρχών 

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Ενεργειακή και Κλιµατική Πολιτική 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Έξυπνες Πόλεις 

Περιγραφή:  

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να διαδραµατίσουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο αναφορικά µε την 
προώθηση και την υλοποίηση βιώσιµων ενεργειακών έργων και δράσεων για το κλίµα. Μέσω της ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας και εµπειρίας, οι δήµοι και οι περιφέρειες µπορούν να αποτελέσουν κινητήριο µοχλό για την 
προώθηση των Ευρωπαϊκών στόχων για την ενέργεια και το κλίµα, καθώς επίσης να εξασφαλίσουν τα 
απαραίτητα κεφάλαια µέσω καινοτόµων µηχανισµών χρηµατοδότησης. 

Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής αποτελεί η αποτίµηση των τρεχουσών τάσεων στους τοµείς των 
καινοτόµων µηχανισµών χρηµατοδότησης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη και 
προώθηση δράσεων και πολιτικών για την αειφόρο ενέργεια και το κλίµα από τοπικές και περιφερειακές 
αρχές..  

Απαιτήσεις: 

• Γνώση του αντικειµένου του µαθήµατος ∆ιαχείρισης Ενέργειας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

• Τήρηση Χρονοδιαγράµµατος – Υψηλή ∆ιαθεσιµότητα 

• Καλή γνώση Αγγλικών 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Γιώργος Βασιλείου 

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 

Γραφείο 0.02, Κτίριο ΕΠΙΣΕΥ 

Τηλ.: 2107723612 

e-mail: gvasileiou@epu.ntua.gr  
  



(13) ∆ιερεύνηση τεχνικών χαρακτηριστικών φωτισµού και 
δυνατοτήτων τροφοδότησης από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: ∆ιαχείριση Ενέργειας 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Περιγραφή: 

Η ελληνική επικράτεια περιλαµβάνει πλήθος περιοχών µε έντονο ενδιαφέρον για καινοτοµίες στον τοµέα του 
φωτισµού. Οι καινοτόµες λύσεις φωτισµού µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά στην επίτευξη στόχων 
ενεργειακής βιωσιµότητας µέσω µείωσης των καταναλώσεων και των συνεπαγόµενων δαπανών, αλλά και 
µέσω της αξιοποίησης ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Παράλληλα, ο συνδυασµός καινοτοµίας και 
βιωσιµότητας αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την ανάδειξη ελληνικών περιοχών µε έντονο ιστορικό 
ενδιαφέρον. 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα διερευνηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
συνδέονται µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση καινοτόµων προτάσεων φωτισµού, καθώς και οι παράµετροι 
που υπεισέρχονται στον καθορισµό του κόστους υλοποίησής τους. Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι 
δυνατότητες τροφοδότησης µέσω Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό θα εξετασθεί και 
µία µελέτη περίπτωσης για µια περιοχή της Ελλάδας, µε έµφαση τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά όσο και 
στα οφέλη των καινοτόµων προτάσεων φωτισµού (εξοικονόµηση ενέργειας, ανάδειξη της περιοχής). 

Απαιτήσεις: 

• Γνώση του αντικειµένου του µαθήµατος ∆ιαχείρισης Ενέργειας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

• Τήρηση Χρονοδιαγράµµατος – Υψηλή ∆ιαθεσιµότητα 

• Εξοικείωση µε το αντικείµενο του Φωτισµού 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Γιώργος Βασιλείου, Βαγγέλης Μαρινάκης 

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 

Γραφείο 0.02, Κτίριο ΕΠΙΣΕΥ 

Τηλ.: 2107723612 

e-mail: gvasileiou@epu.ntua.gr  
  



(14) Τεχνο-οικονοµική αξιολόγηση συστηµάτων εξοικονόµησης 
ενέργειας για ψυκτικές – κλιµατιστικές µονάδες 

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: ∆ιαχείριση Ενέργειας 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Κλιµατισµός, Κτιριακός Τοµέας 

 

Περιγραφή: 

Η εξοικονόµηση ενέργειας εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, τους ιδιώτες, αλλά και τις εθνικές 
οικονοµίες. Στην ιδιαίτερα σύνθετη και ανταγωνιστική σύγχρονη πραγµατικότητα αναζητούνται όλο και πιο 
έντονα καινοτόµες ολοκληρωµένες λύσεις, οι οποίες θα συνδυάζουν υψηλά ποσοστά εξοικονόµησης και 
µικρή περίοδο απόσβεσης. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο τοµέας της ψύξης παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς εµφανίζει υψηλό δυναµικό εξοικονόµησης σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων εξοικονόµησης 
ενέργειας στην ψύξη µέσω της χρήσης ηλιοθερµικών πάνελ για την υποβοήθηση των ψυκτικών-κλιµατιστικών 
συστηµάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθούν επίσης τα συνολικά οφέλη που θα προκύψουν από τη χρήση 
της συγκεκριµένης τεχνολογίας εξοικονόµησης (σύντοµη απόσβεση, επέκταση της διάρκειας ζωής των 
ψυκτικών συστηµάτων µέσω µείωσης της καταπόνησης κλπ). Τέλος, θα εξετασθεί και µία µελέτη περίπτωσης 
που θα αφορά την εγκατάσταση ηλιοθερµικού συστήµατος εξοικονόµησης στην ψύξη στην Ελλάδα.  

Απαιτήσεις: 

• Γνώση του αντικειµένου του µαθήµατος ∆ιαχείρισης Ενέργειας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

• Τήρηση Χρονοδιαγράµµατος – Υψηλή ∆ιαθεσιµότητα 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Γιώργος Βασιλείου, Βαγγέλης Μαρινάκης 

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 

Γραφείο 0.02, Κτίριο ΕΠΙΣΕΥ 

Τηλ.: 2107723612 

e-mail: gvasileiou@epu.ntua.gr  
 
  
  



(15) Ενεργειακές Κοινότητες: O ρόλος τους στην προώθηση των 
ΑΠΕ και την υλοποίηση καινοτόµων µηχανισµών εξοικονόµησης 
ενέργειας  

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Ενεργειακή και Κλιµατική Πολιτική 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Έξυπνες Πόλεις 

Περιγραφή:  

Οι Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν ένα νέο θεσµό που έχει ως στόχο να ενισχύσει την αξιοποίηση των 
Ανανεώσιµων Πηγών από επιχειρήσεις, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιώτες, ώστε εκτός από 
καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν στο δίκτυο είτε θα 
συµψηφίζουν µε το ρεύµα που δαπανούν. 

Η προοπτική αυτή γίνεται εφικτή χάρη στη δυνατότητα για αποκεντρωµένη παραγωγή ρεύµατος που δίνουν 
οι ΑΠΕ, αλλά και ενεργειακά εργαλεία όπως ο ενεργειακός συµψηφισµός (net metering) και ο εικονικός 
ενεργειακός συµψηφισµός (virtual net metering).  

Έτσι, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις θα µπορούν να µειώσουν το ενεργειακό τους κόστος, ενώ ακόµη και 
απλοί ιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν δραστικά τους λογαριασµούς ρεύµατος. Παράλληλα, 
οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες θα µπορούν να επωφεληθούν κατά τη χάραξη τοπικών ενεργειακών πολιτικών.  

Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής αποτελεί η ανάλυση των χαρακτηριστικών των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων, των καινοτόµων µηχανισµών που αυτές εισάγουν στην προώθηση και υλοποίηση ενεργειακών 
και κλιµατικών πολιτικών, καθώς και καλών πρακτικών από την έως τώρα δραστηριότητά τους. 

Απαιτήσεις: 

• Γνώση του αντικειµένου του µαθήµατος ∆ιαχείρισης Ενέργειας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

• Τήρηση Χρονοδιαγράµµατος – Υψηλή ∆ιαθεσιµότητα 

• Καλή γνώση Αγγλικών 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Γιώργος Βασιλείου 

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 

Γραφείο 0.02, Κτίριο ΕΠΙΣΕΥ 

Τηλ.: 2107723612 

e-mail: gvasileiou@epu.ntua.gr  
 
  
  



(16) Αειφόρος Τουρισµός: Ανάπτυξη µεθοδολογικού πλαισίου για 
την εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης ενέργειας και περιβαλλοντικής 
πολιτικής σε τουριστικές εγκαταστάσεις  

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Ενεργειακή και Κλιµατική Πολιτική 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Έξυπνες Πόλεις, Κτιριακός Τοµέας 

Περιγραφή:  

Η αειφόρος ανάπτυξη αποκτά µε την πάροδο των ετών ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στον  τοµέα του τουρισµού. 
Οι τουρίστες τείνουν πλέον να δίνουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις και προορισµούς που 
χαρακτηρίζονται από περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα, µε αποτέλεσµα ο αειφόρος τουρισµός να 
σηµειώνει σταθερή άνοδο στη ζήτησή του, ενώ παράλληλα σηµαντικές πρωτοβουλίες λαµβάνονται και από 
τους ιθύνοντες του εν λόγω τοµέα. 

Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής αποτελεί η αποτίµηση των τρεχουσών τάσεων στον τοµέα του 
αειφόρου τουρισµού (Πρότυπα - Πιστοποιήσεις - Οργανισµοί), καθώς και η ανάπτυξη ενός µεθοδολογικού 
πλαισίου για την εφαρµογή πολιτικών εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης των εκπεµπόµενων ρύπων σε 
τουριστικές εγκαταστάσεις. 

Απαιτήσεις: 

• Γνώση του αντικειµένου του µαθήµατος ∆ιαχείρισης Ενέργειας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

• Τήρηση Χρονοδιαγράµµατος – Υψηλή ∆ιαθεσιµότητα 

• Καλή γνώση Αγγλικών 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Γιώργος Βασιλείου, Βαγγέλης Μαρινάκης  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 

Γραφείο 0.02, Κτίριο ΕΠΙΣΕΥ 

Τηλ.: 2107723612 

e-mail: gvasileiou@epu.ntua.gr  
 
  
 
 
 
  
 

 

 



(17) Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την επίτευξη οµοφωνίας σε 
πολυκριτηριακά προβλήµατα υποστήριξης αποφάσεων µε ασαφείς 
προτιµήσεις σε εθνικό επίπεδο 

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Υποστήριξη αποφάσεων 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Ποσοτική ανάλυση 

Περιγραφή: 

Η λήψη αποφάσεων είναι µια τυπική διαδικασία στην καθηµερινή ζωή. Σε ένα πρόβληµα οµαδικής λήψης 
αποφάσεων (GDM), δύο ή περισσότεροι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ή εµπειρογνώµονες προσπαθούν να 
επιτύχουν µια κοινή λύση σε ένα πρόβληµα που αποτελείται από διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Σε πολλές 
πραγµατικές καταστάσεις, η επίλυση προβληµάτων GDM απαιτεί την αντιµετώπιση ασαφών πληροφοριών 
που δίδονται από τους ειδικούς, δηλ. το πρόβληµα GDM ορίζεται υπό αβεβαιότητα. Αυτή η αβεβαιότητα 
υποδεικνύει ότι οι ειδικοί µπορεί να µη δείχνουν σαφή προτίµηση για µια εναλλακτική λύση σε σχέση µε 
άλλες πιθανές. 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη και εφαρµογή (µέσω υλοποίησης πρακτικών 
παραδειγµάτων) των πιο διαδεδοµένων µεθόδων επίτευξης οµοφωνίας (π.χ. TOPSIS, 2-tuple) σε προβλήµατα 
λήψης αποφάσεων µε ασαφείς προτιµήσεις, σε εθνικό επίπεδο, ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα 
ως προς την κρισιµότητα και την επίδραση των ρίσκων, που είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε κάθε 
εφαρµοζόµενη πολιτική, στην τελική επίτευξη οµοφωνίας. 

Απαιτήσεις: 

• Άριστη γνώση excel 

• Άριστη γνώση πολυκριτηριακών συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων 

• Υψηλή διαθεσιµότητα-Τήρηση διαθεσιµότητας 

• Άριστη γνώση Αγγλικών 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αρσενόπουλος Απόστολος  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης Γραφείο 0.02 (έναντι ΕΠΙΣΕΥ)  

Τηλ.: 210-772 3612  

e-mail: aarsenop@epu.ntua.gr  

Νίκας Αλέξανδρος  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης Γραφείο 2.2.8 (2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου 
Ηλεκτρολόγων)  

Τηλ.: 210-772 3609 

e-mail: anikas@epu.ntua.gr 

 



(18) Συµµετοχική δράση των πολιτών στη δηµιουργία Βιώσιµων 
Πόλεων 

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Χάραξη πολιτικής 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Συστήµατα αποφάσεων 

Περιγραφή: 

Σε πολλές περιπτώσεις, η διαδικασία χάραξης πολιτικής περιλαµβάνει δύο κατηγορίες εµπλεκόµενων: από 
τη µία πολλούς «ωφελούµενους», οι οποίοι έχουν µικρό λόγο ατοµικά στη λήψη αποφάσεων (π.χ. πολίτες, 
πελάτες, εργαζόµενοι, µικροµεσαίες επιχειρήσεις) και από την άλλη, ένα µικρό αριθµό από «αποφασίζοντες» 
(διοικούντες δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών, συλλογικών οργάνων κ.ο.κ.) οι οποίοι διαµορφώνουν και 
αποτυπώνουν τις στρατηγικές επιλογές και επιλέγουν κάποιες από αυτές. Η προοπτική της «συν-
δηµιουργίας» παρεµβάσεων από όλους τους εµπλεκόµενους προβάλλει ως κρίσιµος παράγοντας για την 
αποτελεσµατική χάραξη στρατηγικών πολιτικών και τη διαχείριση τους. 
 
Στόχος της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι να αποτυπωθούν οι ανάγκες των πολιτών στη 
σύγχρονη Ελλάδα και στη συνέχεια να µελετηθούν, να αξιολογηθούν ή ακόµα και να αναπτυχθούν οι 
κατάλληλες µέθοδοι που θα τις ενσωµατώνουν αποτελεσµατικά στη διαδικασία χάραξης βιώσιµων πολιτικών. 

Απαιτήσεις: 

• Άριστη γνώση πολυκριτηριακών συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων 

• Υψηλή διαθεσιµότητα-Τήρηση διαθεσιµότητας 

• Άριστη γνώση Αγγλικών 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αρσενόπουλος Απόστολος, Μαρινάκης Ευάγγελος  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης Γραφείο 0.02 (έναντι ΕΠΙΣΕΥ)  

Τηλ.: 210-772 3612  

e-mails: 
aarsenop@epu.ntua.gr 

vmarinakis@epu.ntua.gr  

 
  
  



(19) Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα: διερεύνηση της παρούσας 
κατάστασης και αξιολόγηση πιθανών µέτρων ανακούφισης 

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Ενεργειακή αποδοτικότητα 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Ποσοτική ανάλυση  

Περιγραφή: 

�ς «ενεργειακή φτώχεια» ορίζεται διεθνώς η αδυναµία πρόσβασης σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες, όπως 
είναι ο ηλεκτρισµός, το φυσικό αέριο, η θέρµανση, η ψύξη κ.ά. Σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας 
(International Energy Agency), υπολογίζεται ότι περίπου 1,3 δισ. ανθρώπων στον πλανήτη ζει σε συνθήκες 
ενεργειακής φτώχειας, µε πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις (κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές) σε 
επίπεδο ατόµου, αλλά και κοινωνίας.  

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε σαφής ορισµός της ενεργειακής φτώχειας ούτε συγκεκριµένοι δείκτες για την 
παρακολούθηση του φαινοµένου. Έχουν διεξαχθεί αρκετές µελέτες για τη µέτρηση των επιπέδων ενεργειακής 
φτώχειας στην Ελλάδα, χωρίς όµως να παρέχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Επιπλέον, οι περισσότερες 
εθνικές κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες συνδέονται έµµεσα µε την αντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, 
παρέχονται µε τη µορφή επιδοµάτων, χωρίς να αντιµετωπίζουν τα πραγµατικά αίτια του προβλήµατος. 
Εποµένως, στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να πραγµατοποιηθεί µια ποσοτική ανάλυση 
ώστε να εκτιµηθεί το πραγµατικό επίπεδο της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, να µελετηθούν πιθανά 
µέτρα αντιµετώπισης του προβλήµατος και να αξιολογηθεί η δυνατότητα εφαρµογής τους στον Ελληνικό 
χώρο. 

Απαιτήσεις: 

• Άριστη γνώση excel 

• Υψηλή διαθεσιµότητα-Τήρηση διαθεσιµότητας 

• Άριστη γνώση Αγγλικών 

• Άριστη γνώση του µαθήµατος «∆ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική πολιτική» 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αρσενόπουλος Απόστολος  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης Γραφείο 0.02 (έναντι ΕΠΙΣΕΥ)  

Τηλ.: 210-772 3612  

e-mail: aarsenop@epu.ntua.gr  

 
  
 

  



(20) Μελέτη και αξιολόγηση των εµποδίων και των επιπτώσεων µιας 
πράσινης µετάβασης του Ολλανδικού ενεργειακού συστήµατος 

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Ενεργειακή και κλιµατική πολιτική 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Συστήµατα αποφάσεων 

Περιγραφή: 

Ο ενεργειακός εφοδιασµός πρόκειται να αλλάξει θεµελιωδώς τις επόµενες δεκαετίες. Η συµφωνία του 
Παρισιού για την κλιµατική αλλαγή έχει θέσει ως στόχο τον περιορισµό της υπερθέρµανσης του πλανήτη σε 
πολύ χαµηλότερο επίπεδο από τους δύο βαθµούς Κελσίου, θέτοντας ως στόχο την επίτευξη µέγιστης αύξησης 
της θερµοκρασίας κατά ένα βαθµό Κελσίου. Αυτό απαιτεί δραστική µείωση της χρήσης των ορυκτών 
καυσίµων έως το 2050. Μέχρι τότε η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται µε βιώσιµο τρόπο, τα κτίρια θα 
θερµαίνονται κυρίως από τη γεωθερµική ενέργεια και την ηλεκτρική ενέργεια, οι επιχειρήσεις θα έχουν 
προσαρµόσει τις παραγωγικές τους διαδικασίες και τα αυτοκίνητα θα είναι σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά. 
Εν µέσω αυτών των εξελίξεων, η ολλανδική κυβέρνηση δεν επιθυµεί να υιοθετήσει µια στάση αναµονής, 
επιλέγοντας να ανταποκριθεί προληπτικά, απαιτώντας νέες και εποικοδοµητικές συµπράξεις µεταξύ 
επιχειρήσεων και ινστιτούτων καθώς επίσης και καλύτερη αλληλεπίδραση µεταξύ των κοινωνικών 
οργανώσεων και των δηµόσιων αρχών. Με τον τρόπο αυτό η πράσινη µετάβαση δεν περιορίζεται µόνο στην 
αλλαγή των πηγών ενέργειας, αλλά µετατρέπεται σε µια καινοτόµα διαδικασία που αυξάνει τη δύναµη της 
ολλανδικής οικονοµίας και κοινωνίας. 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η αξιοποίηση της πολυκριτήριας ανάλυσης, µε τη 
βοήθεια των λογισµικών AFRYCA και FLINTSTONES, για την κατάλληλη ιεράρχηση και εξαγωγή 
συµπερασµάτων σχετικά µε τους κινδύνους και τις επιπτώσεις σε βασικούς κοινωνικό-οικονοµικούς τοµείς, 
(ανάπτυξη, απασχόληση, ενεργειακή ασφάλεια κτλ.) που ενέχει µια πράσινη µετάβαση του Ολλανδικού 
ενεργειακού συστήµατος. 

Απαιτήσεις: 

• Άριστη γνώση πολυκριτηριακών συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων 

• Άµεση έναρξη-Υψηλή διαθεσιµότητα-Τήρηση διαθεσιµότητας 

• Άριστη γνώση Αγγλικών 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αρσενόπουλος Απόστολος  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης Γραφείο 0.02 (έναντι ΕΠΙΣΕΥ)  

Τηλ.: 210-772 3612  

e-mail: aarsenop@epu.ntua.gr  

Νίκας Αλέξανδρος  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης Γραφείο 2.2.8 (2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου 
Ηλεκτρολόγων)  
Τηλ.: 210-772 3609e-mail: anikas@epu.ntua.gr 
 
 



(21) Ανάπτυξη Προσχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το 
Κλίµα  

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός 

Περιγραφή:  

Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων αποτελεί µία Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία αναπτύχθηκε το 2008 µε σκοπό 
τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πραγµατοποίηση αειφόρων ενεργειακών πολιτικών και την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν 
συµφωνήσει σε ένα νέο πλαίσιο για το κλίµα και την ενέργεια µε σκοπό το ενεργειακό σύστηµα να γίνει 
ανταγωνιστικό, ασφαλές και βιώσιµο. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τον χρονικό ορίζοντα του 2030 αφορούν 
µείωση του διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται στην ατµόσφαιρα κατά 40%, βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας κατά 27% και αύξηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά 27 %, σε σχέση µε τα 
επίπεδα του 1990. Παράλληλα, τίθεται το θέµα της αναζήτησης µέτρων για την προσαρµογή στις 
αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.  

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, οι δήµοι καλούνται να αναπτύξουν ένα Σχέδιο ∆ράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ) το οποίο θα περιλαµβάνει µία απογραφή των ενεργειακών 
καταναλώσεων και υπολογισµό των εκποµπών CO2 του δήµου, καθώς και µια σειρά µέτρων που 
αποσκοπούν στη µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας και των αντίστοιχων εκποµπών. Το Σχέδιο ∆ράσης 
περιλαµβάνει επίσης µια εκτίµηση των κινδύνων και της τρωτότητας από την κλιµατική αλλαγή και ένα σύνολο 
δράσεων µε σκοπό τον µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτή. 
Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός Σχεδίου ∆ράσης για ένα δήµο της Περιφέρειας Αττικής. 

Βασικοί άξονες της παρούσας εργασίας αποτελούν: 

• Απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, 

• Υπολογισµός και ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων σε όλη την έκταση του δήµου, 

• Καταγραφή δράσεων µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας, 

• Εκτίµηση των κινδύνων και της τρωτότητας από την κλιµατική αλλαγή και δράσεις προσαρµογής. 

Η διπλωµατική σχετίζεται θεµατικά µε το αντικείµενο έργων, στα οποία συµµετέχει το εργαστήριο. 

Απαιτήσεις: 

• Βασικές Ενεργειακές Γνώσεις 

• Γνώσεις υπολογιστικών εργαλείων: MS Office 

• Άµεση έναρξη, υψηλή διαθεσιµότητα, τήρηση χρονοδιαγράµµατος 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ήρα Νεοφύτου, hneofytou@epu.ntua.gr  

Τηλέφωνο: 210 772 3612 

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης  

 



(22) Ανάπτυξη µεθοδολογίας για την πρόβλεψη ζήτησης ενέργειας 
σε τοπικό επίπεδο  

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός 

∆ευτερεύουσα Περιοχή: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Περιγραφή:  

Η Ευρώπη έχει θέσει µια σειρά στόχων µε σκοπό την µετατροπή των οικονοµιών σε ανθρακικά ουδέτερες 
(µείωση κατά 80% του CO2 στην ατµόσφαιρα σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990) µέχρι το 2050.Τα τελευταία 
χρόνια η αύξηση και οι διακυµάνσεις της ενεργειακής ζήτησης αποτελούν βασικό εµπόδιο στην χάραξη 
ενεργειακής πολιτικής και τον µακροπρόθεσµο ενεργειακό σχεδιασµό τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό 
επίπεδο. Εποµένως παρουσιάζονται σηµαντικές δυσκολίες κατά την επιλογή των δράσεων που θα επιφέρουν 
τις επιθυµητές µειώσεις καθώς δεν µπορεί να καθοριστεί µε σαφήνεια ποιες θα είναι ενεργειακές εξελίξεις 
στον τοµέα της ζήτησης. Παράλληλα οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη ζήτηση ποικίλουν και 
συµµετέχουν στη διαµόρφωσή της µε διαφορετικό τρόπο ο καθένας (κλιµατικές αλλαγές, πληθυσµιακές 
µεταβολές, τεχνολογικές εξελίξεις κ.α.). 

Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας µέσω της οποίας θα προβλέπεται η ζήτηση 
ενέργειας ενός δήµου, σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, βάσει µιας σειράς ιστορικών δεδοµένων. 

Η διπλωµατική σχετίζεται θεµατικά µε το αντικείµενο έργων, στα οποία συµµετέχει το εργαστήριο. 

Απαιτήσεις: 

• Βασικές Ενεργειακές Γνώσεις 

• Γνώσεις Μatlab 

• Γνώσεις υπολογιστικών εργαλείων: MS Office 

• Άµεση έναρξη, υψηλή διαθεσιµότητα, τήρηση χρονοδιαγράµµατος 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ήρα Νεοφύτου, hneofytou@epu.ntua.gr  

Αποστόλης Αρσενόπουλος, aarsenop@epu.ntua.gr  

Τηλέφωνο: 210 772 3612 

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης  

  



(23) Καταγραφή και ανάλυση Σχεδίων ∆ράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια  

Επιστηµονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός 

Περιγραφή:  

Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων αποτελεί µία Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία µε σκοπό τη συµµετοχή των τοπικών 
αρχών στην προσπάθεια επίτευξης συγκεκριµένων στόχων της Ευρώπης σχετικούς µε την µείωση των 
εκποµπών CO2 και της καταναλισκόµενης ενέργειας, µε την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 
συστηµάτων καθώς και την αύξηση της χρήσης ενέργειας προερχόµενης από ΑΠΕ. Στο πλαίσιο του 
Συµφώνου, στην Ελλάδα έχουν ήδη κατατεθεί πάνω από 100 Σχέδια ∆ράσης, από δήµους που συµµετέχουν 
στην πρωτοβουλία. Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν έναν αριθµό προτεινόµενων δράσεων που στοχεύον στην 
εξοικονόµηση ενέργειας µέσω της συµµετοχής των πολιτών και των τοπικών αρχών. 

Σκοπός της εργασίας είναι η συλλογή δεδοµένων, από τα υποβεβληµένα Σχέδια ∆ράσης, σχετικών µε τις 
προτεινόµενες δράσεις (µείωση CO2, κόστη επένδυσης) και η συγκριτική αξιολόγησή τους βάσει των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε δήµου. Παράλληλα, προκειµένου να εξαχθούν κάποιες κατευθύνσεις 
σχετικά µε το που θα µπορούσε να διαθέσει η πολιτεία οικονοµικούς πόρους, θα εφαρµοσθεί µια µέθοδος 
βελτιστοποίησης µε στόχο την αναζήτηση του πλέον προτιµητέου δήµου ως προς την επίτευξη της µέγιστης 
µείωσης CO2 σε συνδυασµό µε το ελάχιστο κόστος επένδυσης. 

Βασικοί άξονες της παρούσας εργασίας αποτελούν: 

• ∆ηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων των κοινών δράσεων των δήµων, 

• Συγκριτική αξιολόγηση των δήµων, 

• Εφαρµογή µεθόδου βελτιστοποίησης. 

Η διπλωµατική σχετίζεται θεµατικά µε το αντικείµενο έργων, στα οποία συµµετέχει το εργαστήριο. 

Απαιτήσεις: 

• Βασικές Ενεργειακές Γνώσεις 

• Γνώσεις υπολογιστικών εργαλείων: MS Office 

• Άµεση έναρξη, υψηλή διαθεσιµότητα, τήρηση χρονοδιαγράµµατος 

Αριθµός ατόµων: 

1 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ήρα Νεοφύτου, hneofytou@epu.ntua.gr  

Τηλέφωνο: 210 772 3612 

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης  

  



(24) Ανάλυση τεχνολογίας Blockchain για την υλοποίηση 
πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης ευαίσθητων ιατρικών 
δεδοµένων 

Επιστηµονικές περιοχές: 

Κύρια περιοχή: Επιχειρησιακή Έρευνα  

∆ευτερεύουσα περιοχή: Συστήµατα Αποφάσεων 

Περιγραφή: 

Το κόστος και το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας εξαρτάται άµεσα από την έγκαιρη διάθεση 
και ανταλλαγή ποιοτικών και έγκυρων ιατρικών δεδοµένων και πληροφοριών στους παρόχους και αποδέκτες 
των υπηρεσιών αυτών. Το κύριο µέσο που διασφαλίζει τα ανωτέρω είναι κατά κοινή παραδοχή ο 
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ). Ωστόσο, οι υφιστάµενες τεχνολογίες και τεχνικές υλοποίησης ΗΦΥ 
εµποδίζουν την ευρεία διάδοσή του και εποµένως την επίτευξη των αναµενοµένων οφελών καθότι δεν 
αντιµετωπίζουν χρονίζοντα προβλήµατα, όπως επιφυλάξεις σχετικά µε την ασφαλή διαχείριση των 
ευαίσθητων δεδοµένων υγείας ασθενών, ελλιπής επικοινωνία γιατρών και ασθενών και απουσία 
προσωποποιηµένης θεραπείας. 
 
Ένα σύγχρονο σύστηµα πρέπει να προσφέρει σε ασθενείς και παρόχους υγείας τη δυνατότητα τήρησης 
διαχρονικών, ενιαίων, πλήρως ενηµερωµένων και άµεσα προσβάσιµων ιατρικών δεδοµένων, ανεξάρτητων 
παρόχου, µεταφέροντας ταυτόχρονα τον πλήρη έλεγχο της πρόσβασης, της εµπιστευτικότητας και του 
απορρήτου στον ίδιο τον ασθενή, αντιµετωπίζοντας έτσι τα υφιστάµενα προβλήµατα διαχείρισης των 
ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων.  
 
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, στην παρούσα διπλωµατική, ο φοιτητής καλείται να: 

• µελετήσει τη χρησιµότητα της τεχνολογίας Blockchain όσον αφορά την υλοποίηση ενός καινοτόµου 

τρόπου δόµησης και διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας 

• αναλύσει λειτουργικές απαιτήσεις και σενάρια χρήσης ενός τέτοιου συστήµατος διαχείρισης ιατρικών 

δεδοµένων το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία Blockchain 
 

Απαιτήσεις: 

• Άµεση έναρξη και εµπρόθεσµη ολοκλήρωση 

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
 

Αριθµός Ατόµων: 

1 άτοµο 

Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Χρήστος Κοντζίνος – ckon@epu.ntua.gr 

Ουρανία Μαρκάκη – omarkaki@epu.ntua.gr 

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 2.2.8 

 
 


