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Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής παρουσίασης 
σεναρίων σχετικών με την κλιματική αλλαγή 
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Πληροφοριακά Συστήματα 
Δευτερεύουσα Περιοχή: - 
 
Περιγραφή: 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό θέμα μελέτης πολλών ερευνητών τα τελευταία χρόνια. Φαινόμενα 
που αποδεικνύουν την ύπαρξη της, γίνονται πλέον αντιληπτά από τον ευρύτερο επιστημονικό κύκλο τόσο 
εμπειρικά όσο και με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία επιτρέπουν την 
συγκέντρωση και επεξεργασία πληθώρας δεδομένων. Με στόχο την αποφυγή των επερχόμενων αρνητικών 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό αλλά και 
διεθνές επίπεδο, οι οποίες θα βασίζονται σε επιστημονικές μετρήσεις, θα  είναι εφικτές, οικονομικά 
βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές. Η διαδικασία αυτή διευκολύνεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη 
των κατάλληλων μοντέλων και την αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτά παράγουν. 

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής θα κληθεί αρχικά να συγκεντρώσει και να 
επεξεργαστεί δεδομένα από διαφορετικά κλιματικά μοντέλα, και στη συνέχεια να σχεδιάσει και να 
υλοποιήσει μια διαδραστική εφαρμογή παρουσίασης διαφορετικών σεναρίων, στην οποία ο χρήστης θα 
μπορεί να επεμβαίνει σε διάφορες παραμέτρους, προκειμένου να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Απαιτήσεις: 

• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
• Γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων 
• Καλή γνώση προγραμματισμού 

Αριθμός ατόμων: 

1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Σταύρος Σκαλιδάκης: sskalidakis@epu.ntua.gr  

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
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Προσομοίωση συμπεριφοράς χρηστών και συσκευών IoT σε 
νοσοκομειακά δίκτυα υπολογιστών.  
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Προσομοίωση , Προγραμματισμός 
Δευτερεύουσα Περιοχή: :  Ασφάλεια Συστημάτων , Μοντελοποίηση 
Περιγραφή: 

Ο αριθμός των επιτυχημένων κυβερνοεπιθέσεων τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς, με όλο και πιο 
εμφανείς επιπτώσεις στην κοινωνία. Συχνά, οι επιθέσεις έχουν ως στόχο κρίσιμες εγκαταστάσεις του 
κλάδου της υγείας, και κατ’ επέκταση δίκτυα νοσοκομείων. Τέτοιες επιθέσεις έχουν αφήσει τα τελευταία 
χρόνια όλοκληρα νοσοκομεία, χωρίς τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριακών και των IoT συστημάτων 
τους, ενώ οι συνέπειες τους έχουν οδηγήσει ορισμένες φορές ακόμη και στο θάνατο ασθενών. 

Για την ανίχνευση των κινδύνων αυτών έχουν αναπτυχθεί διάφορα είδη εργαλείων με έμφαση τα τελευταία 
χρόνια σε τεχνικές μηχανικής μάθησης και ανίχνευσης ανωμαλιών. Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτές απαιτούν 
μεγάλο όγκο δεδομένων ρεαλιστικής κίνησης δικτύου για την αποτελεσματική εκπαίδευση τους. Δυστυχώς, 
τέτοια δεδομένα δύσκολα δημοσιεύονται λόγω ζητημάτων ιδιωτικότητας και ανωνυμοποίησης. 
Δημιουργείται λοιπόν άμεση ανάγκη για προσομοιώσεις δικτύων και των λειτουργιών τους οι οποίες 
τελικώς θα οδηγούν και στην παραγωγή τέτοιων δεδομένων απαλλαγμένων από τους περιορισμούς αυτούς 
και έτοιμων προς χρήση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη μια σειρά προσομοιώσεων κίνησης δικτύου 
σε επίπεδο στρώματος μεταφοράς και συχνά σε επίπεδο στρώματος εφαρμογής. Οι προσομοιώσεις αυτές 
είναι απαραίτητο να ενσωματώνουν τη συμπεριφορά των χρηστών και των IoT συσκευών που υπάρχουν 
σε ένα δίκτυο με σκοπό να πραγματοποιείται μια πειστική αναπαράσταση των καθημερινών μοτίβων και 
συνηθειών τους.  

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής, ο φοιτητής θα κληθεί να υλοποιήσει και να αυτοματοποιήσει 
τέτοιες προσομοιώσεις (simulations) αλληλεπίδρασης χρηστών και συσκευών δικτύου με εξυπηρετητές 
διάφορων υπηρεσιών (ssh, ftp, mail) όπως και διαδικτυακών εφαρμογών (skype, facebook, browsing 
activities). Ο φοιτητής θα κληθεί να αναλύσει και να μελετήσει κίνηση πραγματική δικτυακή κίνηση 
νοσοκομείου, να εξάγει πληροφορία σχετικά με τα μοτίβα δραστηριότητας των υπολογιστών, μηχανημάτων 
και IoT συσκευών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει και θα επεκτείνει ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες 
αυτοματοποίησης αλληλεπιδράσεων (π.χ Selenium) αλλά και θα δημιουργήσει νέες προκειμένου να 
καταλήξει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προσομοίωσης δικτυακής συμπεριφοράς συσκευών μέσα σε ένα 
εικονικό δίκτυο με πραγματικές λειτουργίες.  

Απαιτήσεις: 
• Καλές γνώσεις προγραμματισμού (Python) 
• Καλές γνώσεις δικτύων υπολογιστών 
• Άριστες γνώσεις αγγλικών 
• Προαιρετικά : Λειτουργία Docker και Virtual Machines  
Αριθμός ατόμων: 
1 
Υπεύθυνoι – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Σωτήρης Πελέκης: spelekis@epu.ntua.gr 
Μιχαήλ Κοντούλης: mkontoulis@epu.ntua.gr 
Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
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Ανάπτυξη προσομοιωτή δεδομένων κίνησης δικτύου και 
κυβερνοεπιθέσεων με χρήση Generative μοντέλων βαθιάς 
μάθησης. 
Επιστημονικές Περιοχές: 
Κύρια Περιοχή: Κυβερνοασφάλεια, Δίκτυα υπολογιστών 
Δευτερεύουσα Περιοχή: Βαθιά Μάθηση, Προσομοίωση, Ανίχνευση Εισβολών 

Περιγραφή: 

Η συχνότητα εμφάνισης περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας συστημάτων, μέσω κυβερνο-επιθέσεων, 
παρουσιάζει έντονη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Οι επιθέσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνία, καθώς 
διακινδυνεύουν την ακεραιότητα (Integrity), τη εχεμύθεια (Confidentiality) τη διαθεσιμότητα (Availabilty) των 
δεδομένων εμποδίζοντας την ομαλή λειτουργία εταιριών και δημόσιων οργανισμών.  
Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών έχουν αναπτυχθεί διάφορα είδη Συστημάτων Ανίχνευσης Εισβολής 
(Intrusion Detection Systems) με έμφαση τελευταία σε μοντέλα Μηχανικής Μάθησης και Ανίχνευσης Ανωμαλιών. Τα 
συστήματα αυτά συνήθως απαιτούν εκπαίδευση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων τα οποία προκύπτουν από ανιχνευτές 
κίνησης δικτύου και συνήθως αποτελούνται από μεταδεδομένα (metadata) κίνησης δικτύου προκειμένου να 
επιτύχουν τον αποτελεσματικό εντοπισμό πραγματικών επιθέσεων με αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, παρατηρείται 
σημαντική έλλειψη σε τέτοιου είδους, επίκαιρα και κατάλληλα διαμορφωμένα σύνολα δεδομένων, κυρίως λόγω 
ζητημάτων ιδιωτικότητας και ανωνυμοποίησης. Προκύπτει συνεπώς μία άμεση ανάγκη για παραγωγή-προσομοίωση 
ρεαλιστικών δεδομένων κίνησης δικτύου με βάση τα προϋπάρχοντα σύνολα δεδομένων με τρόπο ώστε να 
διατηρούνται οι στατιστικές ιδιότητες τους. 
Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συστήματος προσομοίωσης, βασισμένου σε Generative 
μοντέλα Βαθιάς Μάθησης όπως είναι τα Generative Adversarial Networks (GAN), Variational Autoencoders (VAE) και 
τα αντιστρέψιμα Flow-based μοντέλα (Normalizing Flows) με σκοπό την παραγωγή ρεαλιστικών μεταδεδομένων 
κίνησης δικτύου (π.χ. NetFlow, IPFIX) κατάλληλων για την εκπαίδευση συστημάτων ανίχνευσης εισβολής. Σημαντικό 
τμήμα τμήμα της εργασίας θα αποτελέσει η επιλογή τεχνικών για την προεπεξεργασία, διαχείριση και μοντελοποίηση 
διακριτών (discrete) αλλά και μικτών χαρακτηριστικών (mixed) με σκοπό τη συμβατότητα τους με Generative μοντέλα. 
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση τους με έμφαση στις πιο υπολογιστικά αποδοτικές μεθόδους. Τέλος, 
θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου αξιολόγησης της ποιότητας των 
παραγόμενων δεδομένων βασισμένου τόσο σε γνωστές στατιστικές μεθόδους όσο και στο υπόβαθρο του τομέα των 
δικτύων υπολογιστών (domain knowledge). 

Απαιτήσεις: 
• Βασικές γνώσεις δικτύων υπολογιστών (πρωτόκολλα, υποδίκτυα, αρχεία pcap). 
• Καλό υπόβαθρο σε πιθανότητες και στατιστική (Εξοικείωση με γνωστές στατιστικές κατανομές, 

εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας). 
• Εξοικείωση με αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης (Logistic Regression, kNN, SVM, Naïve Bayes, 

kMeans, Expectation Maximization). 
• Εξοικείωση με έννοιες Βαθιάς Μάθησης (Multilayer Perceptron, Loss functions, Gradient Descent, 

Back Propagation) 
• Καλή γνώση python (pandas, numpy) και επιθυμητή γνώση Pytorch ή Tensorflow.  
• Άμεση έναρξη, υψηλή διαθεσιμότητα, τήρηση χρονοδιαγράμματος 

Αριθμός ατόμων: 

1-2 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Σωτήρης Πελέκης spelekis@epu.ntua.gr 
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και ∆διοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
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Κλιματική Αλλαγή: Ερμηνεία Πτυχών του Φαινομένου 
Αξιοποιώντας Αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης (Machine 
Learning)  
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) 
Δευτερεύουσα Περιοχή: Αναλυτική Δεδομένων (Data Analytics) 
 
Περιγραφή: 

Αναμφίβολα, η Κλιματική Αλλαγή αποτελεί ένα από τα πλέον φλέγοντα και ενδιαφέροντα φαινόμενα της 
εποχής, με προφανή αντίκτυπο πρακτικά σε όλες τις πτυχές τις οικονομικής δραστηριότητας και ακόμη και 
της καθημερινότητας. Η όλο και πιο έντονη ενασχόληση της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας με την 
ερμηνεία πτυχών του φαινομένου είναι μία απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού.  

Στον αγώνα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής έχουν στρατευθεί επιστήμονες τόσο 
από τον ακαδημαϊκό και ερευνητική χώρο, όσο και από την βιομηχανία. Μεταξύ των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται, είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και βέβαια ο πλέον «ζωντανός» και επιτυχημένος κλάδος 
της, η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning). Ενδεικτική είναι η πρόσφατη πρωτοβουλία Climate Change 
AI (CCAI) – δείτε επίσης πρόσφατο άρθρο του ΜΙΤ Technology Review.   

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εφαρμόσει αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης 
(Machine Learning) σε σύνολα δεδομένων μεγάλης κλίμακας που σχετίζονται με το φαινόμενο της Κλιματικής 
Αλλαγής, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα ή/και ερμηνείες που θα βοηθήσουν στην 
κατανόηση πτυχών του φαινομένου. 

Η εύρεση και επιλογή των κατάλληλων συνόλων δεδομένων, και η επιλογή των κατάλληλων αλγορίθμων 
αποτελούν τα πρώτα στάδια της εργασίας – ακολουθούμενα από την εφαρμογή των τελευταίων στα 
επιλεχθέντα δεδομένα. 

Η καταγραφή και ανάλυση των συμπερασμάτων, όπως και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αποτελούν τον 
τελικό στόχο της εργασίας. 

 
Απαιτήσεις: 

Άμεση έναρξη 
Εξοικείωση με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων – ενδεικτικά MATLAB 
Άριστη γνώση Αγγλικών 
 
Αριθμός ατόμων: 

1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 
Παναγιώτης Κοκκινάκος pkokkinakos@epu.ntua.gr  
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και ∆διοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

https://www.climatechange.ai/
https://www.climatechange.ai/
https://www.technologyreview.com/2019/06/20/134864/ai-climate-change-machine-learning/
mailto:pkokkinakos@epu.ntua.gr


Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Αξιοποιώντας 
Αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning)  
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) 
Δευτερεύουσα Περιοχή: Αναλυτική Δεδομένων (Data Analytics) 
 
Περιγραφή: 

Η αποτελεσματική πρόβλεψη και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αποτελεί μόνιμο, επίκαιρο 
και δυσεπίλυτο πρόβλημα. Η όλο και πιο έντονη ενασχόληση της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας 
με το αντικείμενο αποτελεί μία απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού, καθώς και η δραστηριοποίηση 
πρωτοβουλιών όπως η Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) (μηχανισμός της 
Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank), για την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων υψηλού κινδύνου και 
έκτακτης ανάγκης).  

H σημασία της Μηχανικής Μάθησης για την διαχείριση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης εχει τονιστεί επανειλημμένα, ενώ είναι σαφές πως οι δυνατότητες ανάπτυξης αποτελεσματικών 
τεχνικών αυξάνονται ιδιαίτερα από την ολοένα εντεινόμενη ευκολία πρόσβασης σε μεγάλα σύνολα δεδομένων 
κάθε είδους. Χαρακτηριστική είναι, ως παράδειγμα, η πρωτοβουλία OpenDRI (Open Data for Resilience 
Initiative) της GFDRR (δείτε παραπάνω) για την χρήση ανοικτών πηγών δεδομένων (open data) και μεγάλων 
συνόλων δεδομένων (big data) στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και παρομοίων καταστάσεων: 
ενδεικτικό το κείμενο εργασίας του 2019.  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εφαρμόσει αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης 
(Machine Learning) σε σύνολα δεδομένων μεγάλης κλίμακας που σχετίζονται με καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, και φυσικές καταστροφές, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα ή/και ερμηνείες που 
θα βοηθήσουν στην πρόβλεψη και αντιμετώπισή τους. 

Η εύρεση και επιλογή των κατάλληλων συνόλων δεδομένων, και η επιλογή των κατάλληλων αλγορίθμων 
αποτελούν τα πρώτα στάδια της εργασίας – ακολουθούμενα από την εφαρμογή των τελευταίων στα 
επιλεχθέντα δεδομένα. 

Η καταγραφή και ανάλυση των συμπερασμάτων, όπως και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αποτελούν τον 
τελικό στόχο της εργασίας. 

Απαιτήσεις: 

Άμεση έναρξη 
Εξοικείωση με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων – ενδεικτικά MATLAB 
Άριστη γνώση Αγγλικών 
Αριθμός ατόμων: 

1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 
Παναγιώτης Κοκκινάκος pkokkinakos@epu.ntua.gr  
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

https://www.gfdrr.org/en
https://opendri.org/about/
https://opendri.org/about/
https://opendri.org/wp-content/uploads/2019/04/190412_WorldBank_DisasterRiskManagement_Ebook_final.pdf
mailto:pkokkinakos@epu.ntua.gr


Αυτοματοποιημένη Αναπαραγωγή Κυβερνοεπιθέσεων σε 
Νοσοκομειακά Δίκτυα Υπολογιστών και Συσκευών IoT. 
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Κυβερνοασφάλεια, Ανάπτυξη Εφαρμογών 
Δευτερεύουσα Περιοχή: :  Ασφάλεια Συστημάτων, Penetration Testing 
Περιγραφή: 

Ο αριθμός των επιτυχημένων κυβερνοεπιθέσεων τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς, με όλο και πιο 
εμφανείς επιπτώσεις στην κοινωνία. Συχνά, οι επιθέσεις έχουν ως στόχο κρίσιμες εγκαταστάσεις του κλάδου 
της υγείας, και κατ’ επέκταση δίκτυα νοσοκομείων. Τέτοιες επιθέσεις έχουν αφήσει τα τελευταία χρόνια 
όλοκληρα νοσοκομεία, χωρίς τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριακών και των IoT συστημάτων τους, ενώ 
οι συνέπειες τους έχουν οδηγήσει ορισμένες φορές ακόμη και στο θάνατο ασθενών. 
Για την αποτελεσματική προσαρμογή των οργανισμών και την εξακρίβωση της ασφάλειας των συστημάτων 
απέναντι στους κινδύνους αυτούς προσλαμβάνονται κατάλληλες ομάδες ειδικών κυβερνοασφάλειας. Οι 
τελευταίοι χρησιμοποιούν μια σειρά από μεθόδους οι οποίες διαφοροποιούνται ελαφρώς ανάλογα με τον 
τύπο ελέγχου που πραγματοποιείται (penetration testing, red teaming, purple teaming κτλ.). Οι μέθοδοι αυτές 
στηρίζονται στη χειροκίνητη ή αυτοματοποιημένη αναπαραγωγή πραγματικών κυβερνοεπιθέσεων ή 
χαρακτηριστικών δικτυακών συμπεριφορών αυτών με σκοπό να εξετάσουν την αντοχή του συστήματος υπό 
εξέταση.  
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής, ο φοιτητής θα κληθεί να υλοποιήσει μια σειρά κυβερνοεπιθέσεις 
(scans, worm infections, DDoS attacks κ.α) μέσα σε ασφαλές εικονικό περιβάλλον  προσομοιώσης (boxes) 
δικτύων και συσκευών ενός νοσοκομειακού συστήματος. Στη συνέχεια θα κληθεί να ενοποιήσει και να 
αυτοματοποιήσει την υλοποίηση των επιθέσεων αυτών σε μία ένα ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή.    

Απαιτήσεις: 
• Καλές γνώσεις προγραμματισμού (Python και Linux shell) 
• Καλές γνώσεις δικτύων υπολογιστών 
• Άριστες γνώσεις αγγλικών 
• Τήρηση Χρονοδιαγράμματος 
• Προαιρετικά: Λειτουργία Docker, Virtual Machines, Εξοικείωση με Kali linux  
Αριθμός ατόμων: 
1 
Υπεύθυνoι – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Σωτήρης Πελέκης: spelekis@epu.ntua.gr 
Μιχαήλ Κοντούλης: mkontoulis@epu.ntua.gr 
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
 
  

mailto:spelekis@epu.ntua.gr
mailto:mkontoulis@epu.ntua.gr


Καινοτόμες Υπηρεσίες Στη Διαχείριση Ενεργειακών Δεδομένων 
Μεγάλης Κλίμακας ( Big Data ) Στον Κτιριακό Τομέα 
Επιστημονικές Περιοχές:   

Κύρια Περιοχή: Ανάλυση Δεδομένων 
Δευτερεύουσα Περιοχή: Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας 
 
Περιγραφή: 
 
Με τα κτίρια να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 
κτιριακός τομέας πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην αποτελεσματική πολιτική για το κλίμα. Η 
συνεχώς αυξανόμενη δυναμική των μεγάλων δεδομένων και των σχετικών τεχνολογιών τους, αποτελεί μια 
άνευ προηγουμένου ευκαιρία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (ΕΕ) για τον  κτιριακό τομέα και τον 
κύκλου ζωής του και για καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και της παραγωγής σε επίπεδο 
κτιρίου. 
Ένα ευρύ φάσμα τεχνικών ανάλυσης ( βελτιστοποίηση, πρόβλεψη, ταξινόμηση και ομαδοποίηση ) μπορεί να 
εφαρμοστεί σε αυτά τα ( μεγάλα ) δεδομένα, υποστηρίζοντας το σχεδιασμό νέων επιχειρηματικών μοντέλων 
με βάση αυτά, για διάφορους δικαιούχους, όπως εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις, φορείς εκμετάλλευσης 
δικτύων και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, διαχειριστές κτιρίων και διαμεσολαβητές, τον τομέα 
κατασκευών και ανακαίνισης, επενδυτές και χρηματοδότες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ερευνητές. 
Στην παρούσα διπλωματική, ο φοιτητής θα κληθεί να εξετάσει τον χώρο των ψηφιακών υπηρεσιών που 
κάνουν χρήση κτιριακών δεδομένων, τόσο εμπορικών όσο και ερευνητικών, και να εντοπίσει ευκαιρίες και 
προοπτικές για τη δημιουργία νέων, καινοτόμων υπηρεσιών. Πέρα από την πραγματοποίησης μιας 
συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των υπηρεσιών που θα αναγνωριστούν, θα εξεταστεί και η προοπτική 
δημιουργίας νέων υπηρεσιών που θα εκμεταλλεύονται κτιριακά δεδομένα μεγάλης κλίμακας.  
Απαιτήσεις: 

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού 
Άριστη γνώση Αγγλικων 

Αριθμός ατόμων: 

2 
 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ζωή Μυλωνά: zmylona@epu.ntua.gr 

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

 
  

mailto:zmylona@epu.ntua.gr


Ανάπτυξη εφαρμογής προσομοίωσης και οπτικοποίησης κίνησης 
σε εσωτερικές τοποθεσίες 
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Πληροφορική 
Δευτερεύουσα Περιοχή: Επιχειρησιακή Έρευνα 
Περιγραφή: 

Με την ανάπτυξη των Συστημάτων Αναγνώρισης της Εσωτερικής Τοποθεσίας, είναι πια διαθέσιμα δεδομένα 
που αφορούν την κίνηση και την παρουσία ατόμων ή αντικειμένων στους διάφορους εσωτερικούς χώρους 
ενός κτιρίου. Σημαντικό κομμάτι της κατανόησης τέτοιου είδους δεδομένων είναι η κατάλληλη οπτικοποίηση 
τους. Χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης της διαθέσιμης πληροφορίας είναι ευκολότερο 
για τον άνθρωπο να την κατανοήσει και να την επεξεργαστεί. Εξίσου σημαντική επίσης, είναι η δυνατότητα 
της δημιουργίας μέσω προσομοίωσης πολλαπλών σεναρίων, με σκοπό να εξεταστούν τα αποτελέσματα που 
ενδέχεται να επιφέρουν διαφορετικές εναλλακτικές (π.χ. αλλαγή στην χωροταξία).  

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής, ο φοιτητής θα κληθεί να αναπτύξει μια προγραμματιστική 
εφαρμογή για την οπτικοποίηση και προσομοίωση δεδομένων κίνησης σε εσωτερικές τοποθεσίες. Πιο 
συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων μιας πραγματικής μελέτης περίπτωσης, θα 
αναπτυχθεί εφαρμογή μέσω τις οποίας θα μπορεί να οπτικοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. γράφους, 
heatmaps κ.α. ) η κίνηση που προκύπτει από τα δεδομένα του παραπάνω συνόλου. Ακόμα, μέσω της 
εφαρμογής θα πρέπει να δύναται να πραγματοποιηθούν διαφορετικές προσομοιώσεις της κίνησης, όπου ο 
χρήστης θα μπορεί να σχεδιάσει πολλαπλά σενάρια και να εξετάσει την επίδραση διαφορετικών 
παραμέτρων.  

Απαιτήσεις: 

Καλή γνώση προγραμματισμού. 

Άμεση έναρξη. 

Αριθμός ατόμων: 

1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Γιάννης Τσαπέλας: gtsapelas@epu.ntua.gr 

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 2.2.8 
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Ανάπτυξη υπολογιστικού εργαλείου συν-διαμόρφωσης πολιτικής 
για τη δημιουργία Βιώσιμων Πόλεων στην Ελλάδα, με τη 
συμμετοχική δράση των πολιτών  
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Χάραξη πολιτικής 
Δευτερεύουσα Περιοχή: Πολυκριτήρια Ανάλυση, Ανάλυση Χαρτοφυλακίου  
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. Για παράδειγμα, ένας δήμος μπορεί 
να εξετάζει εναλλακτικές δράσεις για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, οι οποίες όμως επηρεάζουν 
(θετικά και αρνητικά) τη ποιότητα ζωής των πολιτών. 
 
Παράλληλα, η χάραξη στρατηγικής και η σύνθεση χαρτοφυλακίου πολιτικών μπορεί να χαρακτηρίζεται από 
έντονη πολυπλοκότητα λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών συνδυασμών δράσεων. Δυσκολίες εμφανίζονται 
στον ορισμό και την υλοποίηση παράλληλων δράσεων με ποικίλες αλληλεπιδράσεις, ενώ υπάρχει 
αβεβαιότητα ως προς τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των δράσεων στους ωφελούμενους. Παράλληλα, 
όμως, αυτοί έχουν περιορισμένη συμμετοχή στην αξιολόγηση και επιλογή των δράσεων που θα συνθέσουν 
το τελικό χαρτοφυλάκιο πολιτικής. 
 
Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη υποστηρικτικού λογισμικού για την ενσωμάτωση της συμμετοχικής 
καινοτομίας και της λήψης αποφάσεων στη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου στρατηγικής. Το λογισμικό θα 
επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους και τους αποφασίζοντες να σχεδιάζουν και να επιλέγουν από κοινού τους 
πλέον αποτελεσματικούς συνδυασμούς δράσεων με τη βοήθεια της τεχνικής του πληθοπορισμού και μεθόδων 
μοντελοποίησης, προσομοίωσης και αξιολόγησης επιλογών με χρήση ανοιχτών δεδομένων. 
Απαιτήσεις: 
• Καλή γνώση προγραμματισμού 
• Εξοικείωση με απλές έννοιες Οικονομικής και Ενεργειακής πολιτικής 
• Τήρηση χρονοδιαγράμματος-Υψηλή διαθεσιμότητα 
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
Αριθμός ατόμων: 
1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αρσενόπουλος Απόστολος 
e-mail: aarsenop@epu.ntua.gr 
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Γραφείο 1.2.1 (Παλιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων) 
Τηλ.: 210 772 2584 
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Προτεραιοποίηση δράσεων ΠεΣΠΚΑ (Περιφερειακό Σχέδιο 
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή) με σκοπό την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή με τη βοήθεια Ασαφών Γνωστικών Χαρτών 
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Ασαφείς Γνωστικοί Χάρτες 
Δευτερεύουσα Περιοχή: Χάραξη πολιτικής  
Περιγραφή: 
Σε συνέχεια της υιοθέτησης της εθνικής στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, εκπονούνται οι αντίστοιχες 
περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (ΠεΠΚΑ) από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. 
Οι περισσότερες ΠεΣΠΚΑ οδεύουν προς τελική υιοθέτηση.  
 
Μέσω του ΠεΣΚΠΑ υλοποιείται η στρατηγική της εκάστοτε Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της απειλής της 
κλιματικής αλλαγής, η οποία έχει ως βασικό στόχο τη μείωση της ευπάθειας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις 
που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής. Για να γίνει αυτό, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να εκτιμηθούν και να κατανοηθούν οι αλλαγές που πρόκειται να συμβούν τις επόμενες 
δεκαετίες στην Περιφέρεια καθώς και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την 
οικονομία εξαιτίας των αλλαγών αυτών. Το στάδιο αυτό, μέσω του οποίου καθορίζονται οι τομείς και οι 
γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας της Περιφέρειας, αποτελεί βασικό άξονα του ΠΕΣΠΚΑ, καθώς έχει 
καθοριστική σημασία για την εν συνεχεία αναγνώριση και ιεράρχηση των επιλογών προσαρμογής. 
 
Ως εκ τούτου απαιτείται πλέον η ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των έργων, δράσεων και μέτρων 
προσαρμογής που προτείνονται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής (ΠεΣΠΚΑ) με βάση 
ορθολογικά – τεχνοκρατικά κριτήρια, μια διαδικασία η οποία, στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας, θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια της τεχνικής των Ασαφών Γνωστικών Χαρτών. Οι Ασαφείς Γνωστικοί 
Χάρτες αποτελούν έναν τρόπο σχεδίασης και αναπαράστασης ενός προβλήματος με τους οποίους μπορούμε 
να αποθηκεύουμε και να εξάγουμε αποτελέσματα, ακόμα και του πιο περίπλοκο προβλήματος. 
Απαιτήσεις: 
• Βασικές γνώσεις περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής  
• Τήρηση χρονοδιαγράμματος-Υψηλή διαθεσιμότητα 
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
Αριθμός ατόμων: 
1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αρσενόπουλος Απόστολος 
e-mail: aarsenop@epu.ntua.gr 
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Γραφείο 1.2.1 (Παλιά Κτίρια Ηλεκτρολόγων) 
Τηλ.: 210 772 2584 
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Ανάπτυξη εργαλείου για την παραμετροποίηση και τη διαχείριση 
των στοιχείων ενός δικτύου, με στόχο την υποστήριξη της 
διαδικασίας ανάλυσης ρίσκου 
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Ανάπτυξη Εφαρμογών 
Δευτερεύουσα Περιοχή: Ανάλυση Ρίσκου 
Περιγραφή: 

Η αυξανόμενη χρήση του κυβερνοχώρου για την κάλυψη των καθημερινών 
επαγγελματικών αλλά και προσωπικών δραστηριοτήτων έχει σαν αποτέλεσμα την 
προσέλκυση ακόμη μεγαλύτερου αριθμού κυβερνο-επιθέσεων. Η αποτελεσματική 
διαχείριση του κυβερνοχώρου απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται στην 
εκτίμηση των κινδύνων, στην ανάλυση για την πρόληψη και τον μετριασμό των 
επιπτώσεων από επιθέσεις και γενικότερα στην ανάπτυξη ενός συνεκτικού σχεδίου άμεσης 
και αποτελεσματικής αντιμετώπισης με τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η 
διασφάλιση των διαδικασιών συλλογής δεδομένων, η χαρτογράφηση δικτύων, η 
μοντελοποίηση και ανάλυση κινδύνων συμβάλλουν στη συσχέτιση των ήδη υφιστάμενων 
τεχνολογιών προστασίας, μειώνοντας το κόστος διαχείρισης της ασφάλειας και αυξάνοντας 
την ικανότητα εντοπισμού και εξάλειψης των κινδύνων. 

Στα πλαίσια της διπλωματικής ο φοιτητής θα κληθεί να υλοποιήσει μια εφαρμογή, στην 
οποία θα μπορεί να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται πληροφορίες σχετικά με τις 
διαφορετικού τύπου συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται στο υπό εξέταση 
δίκτυο και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων. Βασικός στόχος της εφαρμογής 
διαχείρισης είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του 
δικτύου και ο προσδιορισμός της αξίας του κάθε στοιχείου, ώστε να στηριχθεί η διαδικασία 
ανάλυσης κινδύνων. 

Απαιτήσεις: 
• Άριστη γνώση προγραμματισμού  
• Καλη γνώση αγγλικών 
Αριθμός ατόμων: 
1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Γιώργος Δούκας: gdoukas@epu.ntua.gr  
Μιχαήλ Κοντούλης: mkontoulis@epu.ntua.gr 
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 2.2.8 
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Εργαλεία Υποστήριξης Συμπεριφορικής Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Διαχείριση Ενέργειας 
Δευτερεύουσα Περιοχή: Συμπεριφορική Εξοικονόμηση Ενέργειας 
Περιγραφή: 

Η μεταβολή της ενεργειακής συμπεριφοράς των καταναλωτών αποτελεί πεδίο υψηλού δυναμικού 
εξοικονόμησης ενέργειας. Με βάση έρευνες ένα νοικοκυριό μπορεί να εξοικονομήσει έως 20% της συνολικής 
του ενέργειας απλά αλλάζοντας τις καθημερινές συνήθειες των μελών του ώστε να είναι πιο αποδοτικοί. 
Βασικό λοιπόν ερώτημα αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να πεισθούν τα νοικοκυριά να 
προχωρήσουν σε τόσο ριζικές αλλαγές. Η παραδοσιακή προσέγγιση βασίζεται σε καμπάνιες ενημέρωσης 
μέσα από φυλλάδια και πλατφόρμες, η επιρροή των οποίων όμως δείχνει περιορισμένη. Αντίθετα πρόσφατες 
μελέτες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για επιπρόσθετα κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Πάνω σε αυτή 
τη λογική απαιτείται η εφαρμογή εξατομικευμένων εργαλείων τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να 
παρακολουθούν την κατανάλωση των τελικών χρηστών, να παρέχουν συμβουλές, να ορίζουν στόχους αλλά 
και να επιβραβεύουν τη βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά (Marinakis et al., 2020).  

Η εφαρμογή ενός τέτοιου πλαισίου απαιτεί την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων και εφαρμογών τα οποία 
θα παρακολουθούν και θα επεξεργάζονται δεδομένα από έξυπνους μετρητές και αισθητήρες προκειμένου να 
παρέχουν στο χρήστη την πληροφορία αυτή με έξυπνο τρόπο. Ταυτόχρονα τα εργαλεία αυτά θα έχουν τη 
δυνατότητα να συγκρίνουν τις επιδόσεις του χρήστη είτε σε σχέση με την αναμενόμενη κατανάλωση του, είτε 
σε σχέση με την επίδοση άλλων νοικοκυριών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Στόχος λοιπόν της παρούσας 
διπλωματικής είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων και αλγορίθμων που θα συνεισφέρουν στην 
επεξεργασία των δεδομένων και θα μπορούν να ενισχύσουν το πλαίσιο υποστήριξης συμπεριφορικής 
εξοικονόμησης ενέργειας. Τέτοια εργαλεία περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση ενός συστήματος πρόβλεψης με 
χρήση έξυπνων μετρητών και αισθητήρων (π.χ. Zufferey et al., 2017), τεχνολογία blockchain για τη διαχείριση 
των δεδομένων στα πλαίσια συναλλαγών του προγράμματος επιβράβευσής (Andoni et al., 2019), είτε 
γενικότερους αλγόριθμους βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου θέσπισης στόχων και παρακολούθησης 
επίτευξης τους (η διπλωματική δεν απαιτείται να επεκταθεί σε όλο το φάσμα δυνατών αλγορίθμων).   

Απαιτήσεις: 

• Άμεση έναρξη- Τήρηση χρονοδιαγράµµατος - Υψηλή διαθεσιµότητα 
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
• Επιθυμητή η γνώση MATLAB ή Python ή R 

 
Αριθμός ατόμων: 
1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Κωνσταντίνος Κοασίδης, kkoasidis@epu.ntua.gr 

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Γραφείο 0.02 (έναντι ΕΠΙΣΕΥ) Τηλ.: 210 772 3612 
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Μελέτη του κτιριακού τομέα της Ελλάδας με χρήση συστημάτων 
καινοτομίας 
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Περιβαλλοντική Πολιτική  
Δευτερεύουσα Περιοχή: Διαχείριση Ενέργειας, Κοινωνικό-Τεχνολογική ανάλυση 
Περιγραφή: 

Η καινοτομία, είτε τεχνολογική είτε σε επίπεδο οργάνωσης, βρίσκεται στο επίκεντρο κοινωνικό-τεχνολογικών 
αλλαγών, παρουσιάζοντας έντονα συστημικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή τη λογική, τα συστήματα καινοτομίας 
αποτελούν μια ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση ώστε να αναλυθεί ο ρόλος των βασικών μελών ενός 
συστήματος και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση θεσμικών 
παραγόντων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η χαρτογράφηση ενός συστήματος και αποτυπώνονται τα 
χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη διείσδυση και διάχυση σύγχρονων καινοτομιών. Τα τελευταία χρόνια το 
ενδιαφέρον για την ανάλυση βιώσιμων κοινωνικο-τεχνολογικών μεταβάσεων στα πλαίσια αντιμετώπισης και 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει στην ευρεία εφαρμογή τέτοιων μεθοδολογιών 
προκειμένου να αναλυθούν ποιοτικά τα δυναμικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος (Köhler et al., 2019).  

Ταυτόχρονα, ο οικιακός τομέας της Ελλάδας αποτελεί τον τομέα με την δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή 
κατανάλωση μετά τις μεταφορές με ποσοστό 25% επί του συνόλου. Μεγάλο μέρος αυτής της κατανάλωσης 
στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα είτε άμεσα για τη θέρμανση των κτιρίων, είτε έμμεσα με τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας η παραγωγή της οποίας όμως και εκεί στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ορυκτά καύσιμα. Την ίδια 
στιγμή η αποδοτικότητα των περισσοτέρων κτιρίων στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαμηλή κρίνοντας από τα 
πολύ υψηλά ποσοστά κατοικιών με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας Ε-Η, την ώρα που 
πολλές οικίες δεν έχουν καν εκδώσει ΠΕΑ.  

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να μελετηθούν τα κατάλληλα πλαίσια κοινωνικο-τεχνολογικών 
αναλύσεων (π.x. national, sectoral, technological innovation systems και multi-level perspective), ο τρόπος 
που έχουν εφαρμοστεί στον κτιριακό τομέα άλλων χωρών (Faber and Hoppe, 2013) καθώς και πρόσφατες 
μελέτες για τον εντοπισμό σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν το σύστημα σε στασιμότητα (Koasidis et 
al., 2020), είτε συστημικά (Woolthuis et al., 2005) είτε μεταβατικά (Weber and Rohracher, 2012). Στη συνέχεια 
θα πραγματοποιηθεί μια πλήρης ιστορική αποτύπωση της εξέλιξης του κτιριακού τομέα στην Ελλάδα σχετικά 
με την πρόοδο γύρω από τα πράσινα κτίρια αλλά και την ενσωμάτωση καινοτομιών γύρω από την έξυπνη 
διαχείριση ενέργειας για να εντοπιστούν οι αιτίες δυσχεραίνουν τη βιώσιμη μετάβαση του τομέα. 

Απαιτήσεις: 

• Άμεση έναρξη- Τήρηση χρονοδιαγράµµατος - Υψηλή διαθεσιµότητα 
• Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
• Γνώση του μαθήματος «Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική» 

Αριθμός ατόμων: 
1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Κωνσταντίνος Κοασίδης, kkoasidis@epu.ntua.gr 

Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Γραφείο 0.02 (έναντι ΕΠΙΣΕΥ) Τηλ.: 210 772 3612 
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Ανάπτυξη διαδραστικής βάσης δεδομένων για τη προώθηση 
επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
Επιστημονικές Περιοχές:  

Κύρια Περιοχή: Τεχνολογία Πληροφοριών και Συστήματα Αποφάσεων 
Δευτερεύουσα Περιοχή: Επιχειρησιακή Έρευνα, Πολυκριτηριακή Aνάλυση, Ενεργειακός και 
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 
Περιγραφή:  

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πρόβλημα παγκοσμίου εμβέλειας και προκαλεί έντονο προβληματισμό, αλλά 
και ανάγκη για ουσιαστική δράση σε επιστήμονες, κυβερνήσεις και φορείς διαμόρφωσης πολιτικών. Η 
αστικοποίηση και οι συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής συμβάλλουν 
δραστικά στην αύξηση των αέριων εκπομπών του θερμοκηπίου, που ευθύνονται για το φαινόμενο της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη. Με την συμφωνία του Παρισίου το 2016 δομήθηκε ο ακρογωνιαίος λίθος για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καίριων περιβαλλοντικών προβλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει συνεχώς πολιτικές με στόχο την μείωση των απαιτήσεων σε ορυκτά καύσιμα 
και κατ’ επέκταση της μείωσης των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου.  

Βασικός πυλώνας για την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής 
απόδοσης των βιομηχανιών, των δημόσιων δομών και σε γενικότερο πλαίσιο η εφαρμογή επενδύσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Ανασταλτικός παράγοντας της ευρείας διάδοσης τέτοιων επενδύσεων είναι η 
έλλειψη επιστημονικής γνώσης των επενδυτών σε θέματα ενέργειας, του βαθμού αναγκαιότητάς τους και 
κυρίως, της οικονομικής τους απόδοσης.  

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή μιας διαδραστικής βάσης δεδομένων με την χρήση 
προηγμένων εργαλείων όπως το Django Framework και amCharts σε κώδικα Python, με δεδομένα ανάλυσης 
ρίσκου έργων εξοικονόμησης ενέργειας, με σκοπό την διάδοση πληροφορίας και την διασύνδεσή τους με την 
χρηματοοικονομική αλυσίδα. Η διπλωματική θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Horizon2020 
Προγράμματος Triple-A: «Ενίσχυση της αλυσίδας δημιουργίας επενδυτικής αξίας έργων εξοικονόμησης 
ενέργειας σε πρώιμο στάδιο», συντονιστής του οποίου είναι το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & 
Διοίκησης ΕΜΠ. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση των επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας 
με εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων.    

Απαιτήσεις: 

• Άριστη γνώση αγγλικών 
• Προηγμένες γνώσεις προγραμματισμού (Python, Django Framework, SQL) 
• Βασικές ενεργειακές γνώσεις 
• Γνώσεις συστημάτων αποφάσεων 
• Βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικών 
Αριθμός ατόμων: 
1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Παπαποστόλου Κατερίνα kpapap@epu.ntua.gr 
Μέξης Φίλιππος Δημήτριος pmexis@epu.ntua.gr 
Καρακώστα Χαρά chkara@epu.ntua.gr 
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Leveraging Business Intelligence to assess circularity in 
automotive industry 
Επιστημονικές Περιοχές: 

Κύρια Περιοχή: Πληροφοριακά συστήματα  
Δευτερεύουσα Περιοχή: Συστήματα αποφάσεων 
Περιγραφή: 
Το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης  και των νέων μορφών παραγωγής και κατανάλωσης υπό το πρίσμα της 
κλιματικής κρίσης βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το μέχρι 
τώρα γραμμικό μοντέλο παραγωγής (take-make-dispose) δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί λόγω των 
πεπερασμένων πόρων αλλά και της εκθετικής αύξησης των αποβλήτων. Για το λόγο αυτό, οι διαδικασίες 
παραγωγής όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα χρειάζονται επαναπροσδιορισμό. Συγχρόνως, οι νέες 
τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τόσο στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού και στην αντιμετώπιση των 
διαφόρων προκλήσεων όσο και στην αξιολόγηση του κατά πόσο τα μοντέλα κυκλικής οικονομίας 
εφαρμόζονται. 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνηθεί η εφαρμογή μοντέλων κυκλικής οικονομίας στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, χτίζοντας σε ένα ήδη υπάρχον πλαίσιο αξιολόγησης. Η εργασία περιλαμβάνει 
βιβλιογραφική έρευνα στους τομείς ενδιαφέροντος και καλύπτει τις τρέχουσες πρακτικές.  
Τέλος θα αναπτυχθεί εργαλείο σε Python ή R το οποίο θα εξετάζει το κατά πόσο ένα προϊόν έχει 
κατασκευαστεί σύμφωνα με το καθολικό πλαίσιο-μοντέλο και ακολουθεί ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Ο 
έλεγχος θα πραγματοποιείται με βάση τόσο τις προδιαγραφές του προϊόντος όσο και με βάση το input του 
τελικού χρήστη. Το εργαλείο αυτό θα αποτελείται από 2 υποσυστήματα. Το πρώτο υποσύστημα θα 
διαχειρίζεται το User Interface του εργαλείου ενώ το δεύτερο υποσύστημα θα διαχειρίζεται την ροή δεδομένων 
της πλατφόρμας θα αποθηκεύει τα ιστορικά δεδομένα σε μια βάση γνώσης (RDBMS/NoSQL) και θα 
επεξεργάζεται τα δεδομένα για την υλοποίηση προβλέψεων, την χρήση κανόνων για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων καθώς και την δημιουργία visualizations και reports που προκύπτουν από τα αποθηκευμένα 
δεδομένα. 

Απαιτήσεις: 

Καλή γνώση αγγλικών, Καλή γνώση Python ή R, Μ.Ο περασμένων μαθημάτων πάνω από 7.5 

Αριθμός ατόμων: 

1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 
Ελένη Κανέλλου: ekanellou@epu.ntua.gr 
Παναγιώτης Καψάλης: pkapsalis@epu.ntua.gr 
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 2.2.8 
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Ανάλυση αποτελεσματικότητας και επιπτώσεων Σχεδίων Δράσεων 
Αειφόρου Ανάπτυξης 
Επιστημονικές Περιοχές:   

Κύρια Περιοχή: Περιβαλλοντική Πολιτική, Ανάλυση Δεδομένων 
 
Περιγραφή: 

Το σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) για το κλίμα και την ενέργεια, είναι μια Ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία όπου οι δήμοι εθελοντικά παίρνουν μέρος στην υλοποίηση των πολιτικών περί κλίματος και 
ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπογράφοντες δήμοι, δεσμεύονται ώστε να υλοποιήσουν ενέργειες 
και σχέδια δράσης, ώστε να συμμορφωθούν στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των 
εκπομπών του άνθρακα κατά 40% εως το 2030. Ένα μεγάλο πλήθος δήμων έχει πάρει μέρος και έχει 
καταθέσει τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ανάπτυξης προς αυτό το σκοπό και υλοποιεί τα αντίστοιχα πλάνα. 
Αυτά τα Σχέδια Δράσης που εκπονούν και καταθέτουν οι δήμοι, περιέχουν τις συγκεκριμένες ενέργειες που 
στοχεύουν να υλοποιήσουν ώστε να πετύχουν τους στόχους τους προς τη μείωση των εκπομπών ρύπων.   

Στην παρούσα διπλωματική, ο φοιτητής καλείται να εξετάσει και να συγκρίνει τα διάφορα Σχέδια Δράσης των 
δήμων, να αναλύσει τις ενέργειες τους και να κάνει μια εκτίμηση των επιπτώσεων(impact assessment) των 
πολιτικών που πραγματοποιήθηκαν. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να συλλέξει τα κατάλληλα δεδομένα 
από τα Σχέδια Δράσης, να προχωρήσει στην ανάλυση τους ως προς την αποτελεσματικότητα τους και να 
προβεί στη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων ενεργειών και δράσεων, ώστε να επιτευχθεί η εκτίμηση των 
επιπτώσεων. 

 
Απαιτήσεις: 

Άριστη γνώση Αγγλικών 

 
Αριθμός ατόμων: 

1 
Υπεύθυνος – Στοιχεία επικοινωνίας: 
Ζωή Μυλωνά: zmylona@epu.ntua.gr 
Νίκος Δημητρόπουλος: ndimitropoulos@epu.ntua.gr 
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, 2ος όροφος Παλαιού Κτιρίου Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 2.2.8 
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