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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 9:30-9:45 
Προσέλευση και προετοιμασία ομιλητών - καφές 

 9:45-10:00 
Έναρξη - χαιρετισμοί 

 10:00-11:30 
1η Συνεδρία 

Προεδρείο: Α. Δέφνερ - Α. Τσαγκρασούλης 

 11:30-12:00 
Διάλειμμα για καφέ 

 12:00-13:15 
2η Συνεδρία 

Προεδρείο: Α. Τσαγκρασούλης - Α. Δέφνερ 

 13:15-14:30 
Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα και καφέ 

 14:30-15:45 
3η Συνεδρία 

Προεδρείο: Γ. Χαϊδεμενόπουλος - Α. Γιαννακόπουλος 

 15:45-16:00 
Κλείσιμο 
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ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

1η Συνεδρία 10:00-11:30 

 10:00-10:15 
Κατερίνα Φιλοπούλου, Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Θεσμική Κριτική και Συστήματα-σε πραγματικό χρόνo: Διαναφορικές 
αναγνώσεις του Κύβου Συμπύκνωσης του Hans Haacke [1I.4] 

 10:15-10:30 
Ιουλία Πεντάζου, Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Σχεδιάζοντας ψηφιακά εκθέματα για την ιστορία της πόλης του Βόλου: Ο 
ψηφιακός σχεδιασμός ως θεωρία και πράξη [1I.3] 

 10:30-10:45  
Σοφία Μακρυγιώργου, Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Οι προοπτικές ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα: 
δυνατότητες σύνδεσης των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων 
με τα συνέδρια [1II.4] 

 10:45-11:00 
Αβραάμ Χαρακόπουλος, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών  

Ανάλυση χρονοσειρών με μη γραμμικές μεθόδους και θεωρία 
σύνθετων δικτύων: Εφαρμογή σε πειραματικά δεδομένα 
χωροχρονικών (spatiotemporal) φαινομένων [1IV.3] 

 11:00-11:15 
Χρήστος Τάντος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών 

Μεταφορά θερμότητας και προσρόφηση πολυατομικών αερίων με 
εφαρμογές σε mems και σε κρυογενικές αντλίες [1III.5] 

 11:15-11:30  
Ιωάννα Παπαδιώτη, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών 

Θεωρίες ομογενοποίησης για μη-γραμικά σύνθετα υλικά με εφαρμογές 
στους χάλυβες TRIP [1III.4] 

 

 

  



»2
η
 Ημερίδα Ερευνητικής Δραστηριότητας  21/05/14 | Πολυτεχνική Σχολή - ΠΘ 

 

 

4 

 

2η Συνεδρία  12:00-13:15 

 12:00-12:15 
Απόστολος Γούλας, Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Το πρότυπο της εδαφικής ανάπτυξης: η συμβατότητα της 
ιδιοτυποποίησης των πόρων με την αναβάθμιση της διατοπικής 
συνεργασία των επιχειρήσεων (Clusters) [1II.2] 

 12:15-12:30 
Άννα Λάτσιου, Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Διερεύνηση παραγόντων καθορισμού του επιπέδου ανάπτυξης 
παραλίμνιων αγροτικών περιοχών με συμμετοχικές διαδικασίες. 
Μελέτη περίπτωσης χαμηλού, μέτριου και υψηλού επιπέδου 
ανάπτυξης στην περιοχή του τριεθνούς των Πρεσπών [1II.3] 

 12:30-12:45 
Μάριος Σπηλιωτόπουλος, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών 

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Αγροτικών Λεκανών Απορροής με τη 
Χρήση Τηλεπισκόπησης [1IV.2] 

 12:45-13:00 
Αλκμήνη Λύτρα, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών 

Αριθμητική και θεωρητική μελέτη στατικής παραμόρφωσης φυσαλίδας 
contrast agent και εκτίμηση ελαστικών παραμέτρων [II.4] 

 13:00-13:15 
Γιάννα Μπαρκούτα, Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Η Κατοίκηση σε συνθήκες Έκτακτης Ανάγκης: Το παράδειγμα της 
Αθήνας στην εποχή της κρίσης [1I.2] 
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3η Συνεδρία  14:30-15:45 

 14:30-14:45 
Αντώνης Κονταδάκης, Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Μεταφορά Φυσικού Φωτισμού σε Περιοχές Πέραν της Περιμετρικής 
Ζώνης σε Κτίρια Γραφείων [1I.1] 

 14:45-15:00 
Βασίλειος Αθανασίου, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών 

Διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων υλικών που παρουσιάζουν 
ευαισθησία στην υδροστατική πίεση με τη βοήθεια πειραμάτων 
διείσδυσης [1IV.1] 

 15:00-15:15 
Ελευθέριος Μπένος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών 

Ευστάθεια ροής λεπτού υμένα παρουσία ηλεκτρομαγνητικών 
δυνάμεων [1III.3] 

 15:15-15:30 
Μάρθα Γεράκη, Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Προγραμματισμός και βέλτιστη περιφερειακή κατανομή δημοσίων 
επενδύσεων: μια μεθοδολογική προσέγγιση [1II.1] 

 15:30-15:45 
Παναγιώτης Ανδριανέσης, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών 

Σχεδιασμός και ανάλυση μηχανισμών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 
[1III.1] 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

I. ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

I.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Επιβλέπων  ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  

Επίκουρος Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Πτυχίο Τμ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Μεταπτυχιακό MSc in ENERGY  

Herriot-Watt University 

Επαγγελματική 

Ιδιότητα 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο ήλιος αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας και φωτισμού, από την οποία τα κτίρια 
μπορούν να επωφεληθούν από την υιοθέτηση και εφαρμογή στρατηγικών και 
συστημάτων φυσικού φωτισμού (daylighting systems). Τα συστήματα φυσικού φωτισμού 
αποτελούν το μέσο μεταφοράς άμεσης ή και διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας στο 
εσωτερικό των χώρων, των οποίων ο αρχιτέκτονας/μελετητής καλείτε να εξετάσει, με 
κύριο στόχο την επίτευξη οπτικής άνεσης; την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και 
γενικότερα τη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών μέσα στους χώρους διαβίωσης και 
εργασίας. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού (Φ.Φ) όμως, αποτελεί μια καθόλα εύκολη 
διαδικασία κυρίως λόγο των πολλαπλών και διαρκώς μεταβαλλόμενων παραμέτρων που 
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι και ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Για 
παράδειγμα ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των χώρων, όσο και των συστημάτων Φ.Φ., θα 
πρέπει να εξασφαλίζει στον χρήστη πολλαπλά οφέλη όπως, επιθυμητά και επαρκή 
επίπεδα φωτισμού μέσα στο χώρο; οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και 
εξασφάλιση θέας; αποφυγή οπτικής όχλησης (θάμβωση); ομαλή κατανομή του φωτισμού 
κ.α. σε συνδυασμό πάντα με τις υπόλοιπες απαιτήσεις του κτιρίου για θερμική άνεση; την 
μειωμένη ζήτηση ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών αυτών, αλλά και την ανάδειξη 
διαφόρων αρχιτεκτονικών στοιχείων και χαρακτηριστικών όπου κρίνεται σκόπιμο ή είναι 
επιθυμητό. Ωστόσο, ενώ η δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού φωτισμού σε χώρους 
στους οποίους η εισαγωγή του γίνεται μέσω ανοιγμάτων, κατακόρυφων (παράθυρα) 
ή/και οριζοντίων (ανοίγματα οροφής, αίθρια, φεγγίτες) είναι μεγάλη, το ποσοστό 
αξιοποίησης εμφανίζεται να ελαττώνεται όσο η απόσταση από το άνοιγμα μέσα στο χώρο 
αυξάνεται. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της διείσδυσης 
του Φ.Φ. (daylight penetration) αλλά και της επάρκειας του στο εσωτερικό των χώρων 
είναι το βάθος του χώρου; το μέγεθος και η θέση των ανοιγμάτων; το σύστημα 
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υαλοστασίων/υαλοπινάκων κ.α.. Συνεπώς αυτό που παρατηρείται είναι ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις στον πυρήνα των κτιρίων (building core), κυρίως σε κτίρια γραφείων των 
οποίων χώροι βρίσκονται σε απόσταση από την περίμετρο τους, σε συνδυασμό με τις 
ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις πού έχουν για οπτική και θερμική άνεση (ποσοτικά και 
ποιοτικά), η μεταφορά Φ.Φ. στο εσωτερικό τους να απαιτεί την χρήση εξελιγμένων 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής (advanced/core daylighting systems) μιας και 
συμβατικοί τρόποι και τεχνικές να μην κρίνονται επαρκή για την αποδοτική κάλυψη 
αυτών. Όντας ποιο σύνθετα και πολύπλοκα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα Φ.Φ., 
τα συστήματα πυρήνα συνήθως περιλαμβάνουν ηλιακούς συλλέκτες (concentration 
systems) με ή χωρίς την χρήση συστημάτων ιχνηλάτησης του ήλιου (solar tracking 
systems) σε συνδυασμό με ένα σύστημα μεταφοράς του Φ.Φ. (light transport system) το 
οποίο μπορεί να είναι ένας ανακλαστήρας (reflector) συνήθως καθρέπτης ή ένας 
φωτοσωλήνας (light pipe) και να καταλήγει τελικά σε ένα σύστημα διάθεσης του, το οποίο 
είτε έχει το ρόλο του φωτιστικού (terminal solar luminaires) είτε δρα σαν μέσο διάχυσης 
και διασποράς (diffuse light) του φωτισμού με βασικό στόχο την αντικατάσταση μέρους 
των ενεργειακών απαιτήσεων για τεχνητό φωτισμό και την δημιουργία αισθήματος 
ευεξίας και αύξησης της παραγωγικότητας των χρηστών.  

  ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Baker N. (2000), «We are All Outdoor Animals», Proceedings in Conference: PLEA 2000, pp. 
553-555, UK: Cambridge. 

Baker N. και Steemers K. (2002), Daylight Design of Buildings, European Commission, Jame 
& James. 

Beltran L.O, Lee E.S. και Selkowitz S.E. (1997), «Advanced Optical Daylighting Systems: Light 
shelves and Light pipes», Journal of the Illuminating Engineering Society 26(2): 91-
104. 

Boyce P.R., Hunter C. και Howlett H. (2003), The Benefits of Daylight through Windows, 
Lighting Research Center, US: New York. 

Boyce P. και Rea M. S. (2001) Lighting and Human Performance II: Beyond Visibility Models, 
Toward a Unified Human Factors Approach to Performance, Palo Alto, CA: Electric 
Power Research Institute.  

Farley K. M. J. και Veitch J. A. (2001), «A Room with a View: A Review of the Effects of 
Windows on Work and Well-Being», NRC -CNRC Technical Report IRC –RR -136. 

Heerwagen J. (2009), «»Biophilia, Health, and Well-being», στο: Campbell L. και Wiesen Α. 
(επιμ)., Restorative Commons: Creating Health and Well-being through Urban 
Landscapes, General Technical Report NRS-P-39,  USDA Forest Service, Northern 
Research Station. 

IEA (2000), «Daylight in Buildings. A Source Book on Daylighting Systems and 
Components», IES SHC Task 21 Report, International Energy Agency. 

Leslie R. P. (2003), «Capturing the Daylight Divided in Buildings: Why and How?», Building 
and Environment 38(2): 381-385. 

Steemers K. (1994), «Daylighting Design: Enhancing Energy Efficiency and Visual Quality», 
Renewable Energy 5(2): 950-958. 
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I.2 Η ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Επιβλέπων   

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΜΠΑΡΚΟΥΤΑ ΓΙΑΝΝΑ 

Πτυχίο Τμ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Μεταπτυχιακό  

Επαγγελματική 

Ιδιότητα 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο κόσμος μας μοιάζει με έναν «κόσμο που πλημμύρισε ξαφνικά με εκτοπισμένους 
ανθρώπους» (Bauman, 2005). Αν και οι σύγχρονοι απόκληροι δεν αποτελούν φαινόμενο 
της εποχής μας, σήμερα, σε καιρούς οικονομικής κρίσης φαίνεται πολύ έντονα ότι «η 
πόλη έγινε χώρος απόρριψης ενός πλεονάζοντος πληθυσμού» (Davis, 2007). Στα πλαίσια 
της διδακτορικής διατριβής θα επιχειρηθεί να ανιχνευθούν τα ίχνη κατοίκησης 
αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων, που ζουν στο περιθώριο, στη σκιά, στις αθέατες 
περιοχές της πόλης των Αθηνών ως παραδείγματα περιθωριακής κατοίκησης ανθρώπων. 
Οι «τόποι σε κρίση στην πόλη» (Βρυχέα, 2003), αποτελούν τη χωρική αποτύπωση των 
πολλαπλών κρίσεων και συγκροτούν μια αρχιτεκτονική που παράγεται με όρους όπως ο 
διαχωρισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Αν «η ιστορία της αρχιτεκτονικής γράφεται 
συνήθως στηριζόμενη στα μνημεία, στα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και κυρίως 
στα στιλ, όπως αυτά διαμορφώνονται στις διάφορες εποχές» (Βρυχέα, 2003), τότε μια 
παράλληλη ιστορία αρχιτεκτονικής γράφεται παράπλευρα. 

Η υπόθεση εργασίας βασίζεται στην προσπάθεια ανίχνευσης, χαρτογράφησης και 
ανάδειξης της περιθωριακής κατοίκησης στην Αθήνα της κρίσης. Οι άτυπες κατοικήσεις 
που θα μελετηθούν θα επιλεγούν ως στιγμιότυπα κατοίκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό 
χώρο της πόλης. Σαν μια άσκηση του βλέμματος, θα μεταφερθούμε σε περιπτώσεις 
άτυπης κατοίκησης, αναδεικνύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κρίσης κατοίκησης 
στην πόλη. Σύμφωνα με τον Walter Benjamin «το να κατοικείς σημαίνει να αφήνεις ίχνη» 
(Benjamin, 2005) . Αν αντιστρέψουμε τη λογική αυτή, τότε η αναζήτηση όλων των ιχνών 
είναι μια προσπάθεια κατανόησης της κατοίκησης. «Κοιτάζοντας τον κόσμο μέσα από τα 
συμπτώματά του» (Virilio, 2002) προκύπτουν ίχνη ‒ως τεκμήρια του παρελθόντος‒ ή 
δείκτες ‒ως προσωρινά σημεία αναφοράς‒ που προδίδουν φραγμούς, μετατοπίσεις και 
αποκλεισμούς. Τα ίχνη κατοίκησης μέσα στην πόλη, άλλοτε τυχαία και εφήμερα, άλλοτε 
σταθερά και συμβολικά, φανερώνουν την ασυνέχεια που κρύβεται κάτω από την 
φαινομενική ομοιογένεια του χώρου και τη βιαιότητα που υποκρύπτεται πίσω από το 
επείγον της έκτακτης ανάγκης. Αν εστιάσουμε στα σημεία όπου ο χώρος «κάμπτεται, 
διαλύεται και ανασυντίθεται» (Perec, 2005) άραγε, θα προκύψει μια ταυτότητα 
κατοίκησης αθέατη υπό το πρίσμα της καθημερινότητας; Εφόσον η καθημερινότητα 
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μπορεί να θεωρηθεί «μια μορφή τυφλότητας, ένας τρόπος αναισθησίας» (Perec, 2005) , 
τότε η εστίαση στο συνήθως αθέατο θα αναδείξει τους τόπους κρίσης της κατοίκησης 
μέσα στη πόλη. Θα φανερώσει τις «άτυπες κατοικήσεις» (Davis, 2007) αναδεικνύοντας 
καινούργιους «τρόπους» κατοίκησης προδίδοντας διαφορετικότητα και πολλαπλότητα και 
ταυτόχρονα αναδεικνύοντας μορφές χωρικής διαφοροποίησης. 

 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bauman Z. (2005), Σπαταλημένες Ζωές. Οι απόβλητοι της καθημερινότητας, Αθήνα: 
Κατάρτι. 

Davis M. (2007), Planet of Slums, London/New York: Verso. 
De Certeau M. (1984), The Practice of Everyday Life, transl. Steven Rendall, Berkeley - Los 

Angeles - London: University of California Press. 
Lefebvre H. (1991), The production of Space, Oxford: Blackwell. 
Lefebvre H. (1997), Δικαίωμα στην πόλη. Χώρος και πολιτική, Αθήνα: Κουκίδα. 
Massey D. (2008), Για το χώρο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Βρυχέα Α. (2003), Κατοίκηση και Κατοικία: διερευνώντας τα όρια της αρχιτεκτονικής, 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Μπάουμαν Ζ. (2008), Ρευστοί Καιροί: η ζωή την εποχή της αβεβαιότητας, Αθήνα: 

Μεταίχμιο 
Ντε Σερτώ Μ. (2010), Επινοώντας την Καθημερινή Πρακτική: η πολύτιμη τέχνη του 

πράττειν, Αθήνα: Σμίλη. 
Περέκ Ζ. (2000), Χορείες Χώρων, Αθήνα: Ύψιλον. 

I.3 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ:   Ο 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

Επιβλέπων  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ  

Αναπληρωτής Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΠΕΝΤΑΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 

Πτυχίο Τμ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 

Μεταπτυχιακό ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Τμ. Ιστορίας Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 

Επαγγελματική 

Ιδιότητα 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της διατριβής είναι ο σχεδιασμός της ιστορικής πληροφορίας με στόχο την 
παραγωγή ψηφιακών υλικοτήτων και την έκθεσή τους μέσα σε ένα μουσειακό χώρο. Με 
μελέτη περίπτωσης το σχεδιασμό ψηφιακών εκθεμάτων για το Μουσείο της Πόλης του 
Βόλου, η διατριβή παρακολουθεί το εκθετικό πρόγραμμα του νέου μουσείου θέτοντας 
ερωτήματα που αφορούν στην παραγωγή λόγου για το παρελθόν, στην έννοια της 
ιστορικής κουλτούρας, καθώς και στην παραγωγή σημασιών και ταυτοτήτων μέσα από τις 
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ψηφιακές υλικότητες. Στόχος της εργασίας είναι να συμβάλλει στο διάλογο μεταξύ 
ανθρωπιστικών και εφαρμοσμένων σπουδών, αναδεικνύοντας την έννοια του 
διαδραστικού σχεδιασμού (interactive design) ως προνομιακού διεπιστημονικού πεδίου 
που παράγει ανοικτά αφηγήματα, τα οποία μετασχηματίζονται σε ψηφιακές υλικότητες. 
Στο πλαίσιο αυτό ο ψηφιακός σχεδιασμός αναδεικνύει τη χωρική διάσταση του 
παρελθόντος και της βιωμένης εμπειρίας και αποτυπώνει την ανθρώπινη δράση μέσα 
στην πόλη όπως αυτή μαρτυρείται από τη συνδυασμένη ανάλυση αρχειακών πηγών, 
προφορικών μαρτυριών, οπτικοακουστικού υλικού και υλικών τεκμηρίων. Επιπλέον, η 
έρευνα διερευνά τη δυνατότητα χάραξης καινοτόμων τρόπων σχεδιασμού, αξιοποιώντας 
την πρακτική του «συμμετοχικού σχεδιασμού» (participatory design) που επιδιώκει την 
εμπλοκή των ίδιων των χρηστών στο σχεδιασμό των ψηφιακών εφαρμογών που θα 
χρησιμοποιήσουν.  

 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Rivka O. (2006), «Theory and Design in the First Digital Age», Design Studies 27(3): 229-265. 
Carroll J. M. (2000), Making Use: Scenario-Based Design of Human-Computer Interactions. 

MIT.  
Rose G. (2001), Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual 

Materials, London: Sage. 

I.4 ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝO. ΔΙΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΒΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΟΥ HANS HAACKE 

Επιβλέπων  ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

Επίκουρος Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

 

Πτυχίο Τμ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Μεταπτυχιακό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση 

Α: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός, ΕΜΠ 

Επαγγελματική 

Ιδιότητα 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία επιχειρούνται διαναφορικές αναγνώσεις του Κύβου Συμπύκνωσης (έργο του 
1963) του Γερμανού καλλιτέχνη Hans Haacke. Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο 
πραγματοποιούνται οι εν λόγω αναγνώσεις αρχικά καθορίζεται από τη θεωρία των 
συστημάτων-σε πραγματικό χρόνο και τη Θεσμική Κριτική. Σκοπός της εργασίας είναι να 
μελετηθεί διεξοδικά η διαχρονικότητα του Κύβου Συμπύκνωσης καθώς και τα στοιχεία 
εκείνα τα οποία θα συνδράμουν στη συνέχεια στο να αποδειχθεί ότι το έργο αυτό 
αποτελεί την πρωταρχική δομή-πρότυπο της συνολικής καλλιτεχνικής πρακτικής του 
Haacke, μέχρι και σήμερα. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η παρουσίαση και ανάλυση 
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άλλων έργων του Haacke. Από την πορεία της έρευνας προκύπτει ότι η όποια 
κατηγοριοποίηση και ένταξη τόσο του Κύβου, όσο και του συνολικού έργου του Haacke, 
σε καλλιτεχνικά κινήματα και ομάδες είναι ιδιαίτερα περιοριστική, ως προς τους 
προβληματισμούς τους οποίους θέτει η εργασία. Μελετάται: α) ο Κύβος Συμπύκνωσης 
σαν ένα έργο της σύγχρονης τέχνης με αλληγορικό χαρακτήρα και πολιτικό περιεχόμενο, 
και β) το μετέπειτα έργο του Haacke μέχρι και σήμερα, αποδεσμευμένο από τις όποιες 
κατηγοριοποιήσεις, ομαδοποιήσεις και γενικεύσεις στις οποίες κατά καιρούς έχει 
υπαχθεί. Παράλληλα έχουν επιλεγεί για να μελετηθούν ορισμένα έργα άλλων 
καλλιτεχνών τα οποία έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το έργο του Haacke. και κρίνεται 
ότι συμβάλλουν στην εξέλιξη της έρευνας δεδομένου ότι μπορούν να φωτίσουν πτυχές 
της καλλιτεχνικής σκέψης και πρακτικής του. Η εργασία διερευνά το έργο του Haacke στα 
πλαίσια της χωρικής/αρχιτεκτονικής διάστασης των μοντέλων τα οποία προκύπτουν. 
Επίσης εστιάζει στο τμήμα εκείνο του έργου του το οποίο παρουσιάζει δεσμούς με το 
πρόσφατα διαμορφωμένο πεδίο των Θεσμιζουσών Πρακτικών (Instituent Practices) αλλά 
και . Η προσωπική επικοινωνία της γράφουσας με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, εμπλουτίζει την 
έρευνα με πολύτιμο πρωτότυπο υλικό. 

  ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Alberro A. και Buchmann S. (2006), Art After Conceptual Art, Generali Foundation 
Collection Series & The MIT Press. 

Burnham J., Haacke H. (1967), Wind and water sculpture, Tri-quarterly Supplement 1. 
De Salvo D.M., Burton J., Godfrey Μ., Groĭs Β. (2005), Open Systems: Rethinkinq Art c.1970, 

Tate. 
 l gge M.,  leck Ρ. (2006), Hans Haacke for real, works 1959-2006, D sseldorf: Richter. 
Haacke Η (2013), Once Upon a Time, Black Dog Publishing. 
Haacke Η. (2012), Hans Haacke: Castles in the Sky, Museo National Centro de Arte Reina 

Sofia. 
Haacke Η., Bourdieu P. (2005), Free Exchange, Polity Press. 
Raunig G. και Ray G. (επιμ.) (2009), Art and Contemporary Critical Practice, MayFlyBooks, 

www.mayflybooks.org. 
Ελλύλ Ζ. (2012), Το Τεχνικό Σύστημα, εκδ. Αλήστου Μνήμης. 
Σάσεν Σ. (2003), Χωρίς Έλεγχο; Η εθνική κυριαρχία, η μετανάστευση και η ιδιότητα του 

πολίτη την εποχή της παγκοσμιοποίησης, εκδ. Μεταίχμιο. 
  

http://www.mayflybooks.org/
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II. ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

II.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Επιβλέπων  ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 

Πτυχίο Τμ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Μεταπτυχιακό ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ 

Επαγγελματική 
Ιδιότητα 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Οι επενδύσεις για την υλοποίηση βασικών έργων υποδομής, αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη μελλοντική ανάπτυξης μιας 
ευρύτερης περιοχής ή μιας περιφέρειας. Γενικά αποτελέσματα τα οποία είναι δυνατό να 
προκύψουν μετά από μια τέτοια δραστηριότητα σε μια περιοχή είναι η οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής, η αυξημένη παραγωγικότητα και η βελτίωση του επίπεδου 
διαβίωσης των κατοίκων. Το ζήτημα για το οποίο αναζητείται λύση είναι πότε και ποια 
από τα υπό εξέταση επενδυτικά έργα, για το οποία θεωρείται ότι απαιτούνται 
περισσότεροι οικονομικοί πόροι από όσους είναι διαθέσιμοι, θα πρέπει να υλοποιηθούν 
ώστε να προκύψουν τα βέλτιστα οφέλη από αυτά μετά από ένα ορισμένο χρονικό 
διάστημα κάτω από οικονομικούς και άλλους περιορισμούς. Η πολυπλοκότητα του 
παραπάνω ζητήματος δεν έγκειται μόνο στο μεγάλο πλήθος των παραμέτρων που 
υπεισέρχονται αλλά και στο πολυδιάστατο χαρακτήρα αυτών των παραμέτρων και στις 
σχέσεις που ισχύουν μεταξύ αυτών. Θα πρέπει να υιοθετηθεί λοιπόν και η ανάλογη 
μέθοδος επίλυσης που θα οδηγεί σε λύση του προβλήματος. 

Οι πόροι που θα διατεθούν για την χρηματοδότηση των επενδυτικών έργων στην Ελλάδα 
καθορίζονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τα τελευταία χρόνια η 
Ελληνική Κυβέρνηση διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά στις περιφέρειας λαμβάνοντας 
υπόψη πολιτικά κυρίως κριτήρια. Το ερώτημα προς απάντηση έγκειται στο αν μπορεί να 
διατυπωθεί κάποιο μαθηματικό εργαλείο επίλυσης του προβλήματος της περιφερειακής 
κατανομής των δημοσίων επενδύσεων. Στην εργασία που παρουσιάζεται, γίνεται 
διερεύνηση της περιφερειακής κατανομής των δημοσίων επενδύσεων κάνοντας χρήση 
ενός δείκτη κατανομής ο οποίος συναντάται στην βιβλιογραφία. Αρχικά ορίζεται το 
ποσοστό κατανομής το οποίο διερευνάται. Στην συνέχεια παρουσιάζεται μελέτη 
περίπτωσης όπου γίνεται εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας και τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν συγκρίνονται με την κατανομή των επενδύσεων στην Ελλάδα. Τέλος 
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πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας και παρατίθενται τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν.  

 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Cobacho B., Caballero R., Gonzalez M & Molina J. (2010), «Planning Federal Public 
Investment in Mexico Using Multi-Objective Decision Making», The Journal of the 
Operational Research Society, 61(9): 1328-1339. 

Friesz T., Luque J. (1987), «Optimal Regional Growth Models: Multiple Objectives, Singular 
Controls and Sufficiency Conditions», Journal of Regional Science, 27(2): 201-224. 

Kemmerling A., Stephan A. (2002), «The contribution of local public infrastructure to 
private productivity and its political economy: Evidence from a panel of large 
German cities», Public Choice, 113: 403-424. 

Nijkamp P. Rietveld P. (1976), «Multi-objective programming models. New ways in regional 
decision making», Regional Science and Urban Economics, 6: 253-274. 

Polyzos S. (2004), «Public Works, Investments and their Regional Economic Effects», 
Operational Research, 4(3): 373-388 

Rahman Md. Anisur (1963), «Regional Allocation of Investment: An aggregative Study in 
the Theory of Development Programming», The Quarterly Journal of Economics, 
77(1): 26-39.  

Sakashita N. (1967), «Regional Allocation of Public Investment», Papers in Regional Science. 
SpringerLink, 19: 161-182. 

Samaniego L, Treuner P (2006), «Optimisation of Infrastructure Location», Jahrbuch für 
Regionalwissenschaft, 26: 119-145. 

Tian L., Han L., Huang H. (2007), Multiobjective Optimal Public investment: An extended 
Model and Genetic Algorithm-Based Case Study. Springer, pp. 314-322. 

II.2 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΙΔΙΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CLUSTERS)  

Επιβλέπων  ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

Πτυχίο Τμ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Facolta di Economi,  Universita Degli Studi di Messina 

Μεταπτυχιακό MSc in INTERNATIONAL BUSINESS 

Coventry University, UK  

Επαγγελματική 
Ιδιότητα 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΤΟΥ ΤΜΧΠΠΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικός άξονας της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι η δημιουργία και 
ανάπτυξη συστάδων. Το βασικό ζητούμενο της θεωρίας των clusters είναι ότι αποτελούν 
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ένα νέο τρόπο σκέψης σχετικά με την εθνική και την τοπική οικονομία, καθώς αναζητούν 
νέους ρόλους για τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, τους λοιπούς φορείς. Μέσα στο 
πλαίσιο αναζήτησης και δημιουργίας της ανταγωνιστικότητας τα cluster με γεωγραφικό 
προσανατολισμό δύναται να συμβάλουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό. Σημαντική συνιστώσα στο όλο εγχείρημα 
είναι η εδαφικότητα, η επιρροή του τόπου που έχει συνδεθεί με τον ανταγωνισμό. Την 
όλη μελέτη την διατρέχει μία πολύ σημαντική έννοια, εκείνη της καινοτομίας. Η όλη 
σύσταση των αγροτικών clusters και η βιωσιμότητα αυτών στηρίζεται στη βιωσιμότητα, 
στην επικοινωνία και στη διάχυση και διαχείριση της γνώσης.  

Η εν λόγω μελέτη ασχολείται με τον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και έχει ως 
στόχο την ανάπτυξη νέων ή σημαντικά βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής που μπορεί να 
προϋποθέτουν αλλαγές ή να προέρχονται από τη νέα γνώση. Επιπλέον μελετούνται και 
νέες διαδικασίες, οι οποίες τείνουν να δώσουν προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν αλλά 
και να ωφελήσουν τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. 

Μέσα από τις επιτόπιες έρευνες αναδείχθηκε ότι οι συνεργίες διευκολύνονται από τη 
συγκέντρωση υψηλής επιχειρηματικής δύναμης εταίρων που ασχολούνται ειδικά με 
ομοειδή προϊόντα. Κατά κύριο λόγο γίνεται λόγο για οριζόντια cluster αλλά και κάθετα 
cluster, συστάδες παραγωγής που ανήκουν στην ίδια εφοδιαστιακή αλυσίδα. Μέσα από 
επιστημονικές συναντήσεις και παρεμβάσεις αναδείχτηκε η ανάγκη για τη δημιουργία 
ενός εύφορου πεδίου, όπου οι συνεργίες, μέσα από την γειτνίαση, τις διαμεταφορές και 
την αλληλεπίδραση θα μπορέσουν να ενεργήσουν δυναμικά στη διαμόρφωση του 
γαλακτοκομικού τομέα στην επόμενη δεκαετία. Οι επόμενοι στόχοι που ετέθησαν 
αφορούν τη διεύρυνση της περαιτέρω συνεργασίας μέσα από την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των παραγωγικών μονάδων, ενώ σκόπιμη θεωρήθηκε η παροχή 
τεχνογνωσίας αλλά και η επιμόρφωση των φορέων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 
σκοπό την εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού, κεφαλαίων και των τεχνολογικών πηγών. 

 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ανθοπούλου Θ. (2005) «Πολιτισμικές στάσεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις για την 
επιχειρηματικότητα των γυναικών» στο M. Στρατηγάκη (επ.) Επιχειρηματικότητα 
των γυναικών. Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.  

Ανθοπούλου Θ. (2004) «Η ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς και η καινοτομία ως 
στοιχεία της χωροτοπικής ανάπτυξης. Η περίπτωση των ιδιότυπων 
αγροδιατροφικών προϊόντων» στο Α. Παπαδόπουλος (επ.), Η ανάπτυξη σε μια 
πολυλειτουργική ύπαιθρο, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.  

Aνθοπούλου Θ., Γούσιος Δ. (2008), «Γεωγραφία της υπαίθρου», στο: Τερκενλή Θ., 
Ιωσηφίδης Θ., Χωριανόπουλος Γ. και Πετράκου Η. (επ.), Ανθρωπογεωγραφία: 
άνθρωπος, κοινωνία, χώρος, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.  

Ανθοπούλου Θ., Μωυσίδης Α. (επ.) (2001), Από τον αγροτικό χώρο στην ύπαιθρο χώρα. 
Μετασχηματισμοί και σύγχρονα δεδομένα του αγροτικού κόσμου στην Ελλάδα, 
Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg και Πάντειο Πανεπιστήμιο.  

Γούσιος Δ. (2001), «Χωρική προσέγγιση της οργάνωσης και της ανάπτυξης της υπαίθρου. 
Χωρικά συστήματα μικρών πόλεων», στο Ανθοπούλου και Μωυσίδης. 

Γούσιος Δ. (2012), Η εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης της υπαίθρου, στο Θ. 
Ανθοπούλου (επ.) Από την κληρονομημένη στην κατασκευασμένη εδαφική 
περιοχή, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. 
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Capello R. και Nijkamp, P. (επιμ.) (2009), Handbook of Regional Growth and Development 
Theories, Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

Pike A., Rodriguez-Pose A. και Tomaney, J. (2006) Local and Regional Development, 
London: Routledge. 

Porter M.E. (1985/2008), On Competition, Boston: Harvard Business School Press. 
Porter M.E. (2000α), «Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in 

a Global Economy», Economic Development Quarterly, 14 (1). pp. 15-34. 
Porter M.E. (2000β), «Location, clusters and Company Strategy», στο G.L. Clark, M.P. 

Feldman και M.S. Gertler (επ.) The Oxford Handbook of Economic Geography, 
Oxford: Oxford University Press, pp. 253-274. 

Woods M. (2004), Rural Geography: Processes, Responses and Experiences in Rural 
Restructuring, Thousand Oaks: Sage Publications.  

II.3 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ, ΜΕΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΙΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 

Επιβλέπων  ΟΛΓΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Καθηγήτρια 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΛΑΤΣΙΟΥ AΝΝΑ 

 

Πτυχίο Τμ. ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ  

ΤΕΙ Ηπείρου 

Μεταπτυχιακό ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Πανεπιστημίου Πατρών, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Επαγγελματική 
Ιδιότητα 

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ  

Επιστημονική υπεύθυνη Ενυδρείου Καστοριάς 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λόγω της στενής σχέσης μεταξύ αγροτικών και λιμναίων οικοσυστημάτων, απαραίτητη 
είναι η χάραξη κοινών στρατηγικών για ζητήματα προστασίας, ανάδειξης, διαχείρισης και 
ανάπτυξης των συγκεκριμένων οικοσυστημάτων με απαραίτητη την συνεργασία της 
πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας. Η ανάπτυξη των παραλίμνιων αγροτικών περιοχών 
στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από απουσία αξιόπιστων εκτιμήσεων, έλλειψη επαρκούς 
τακτικής και ουσιαστικής ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου, ενώ παρατηρείται και 
σημαντική έλλειψη κινήτρων για αλλαγή τεχνολογιών φιλικότερων προς το περιβάλλον. 
Όλα τα παραπάνω, οδηγούν σε ένα σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα, 
στο οποίο ουσιαστική λύση μπορεί να δοθεί από τους ανθρώπους του κλάδου, καθώς οι 
διαδικασίες που οδηγούν στην λήψη αποφάσεων, μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την 
ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ τους, καθώς και την βελτίωση των επιλογών 
εισοδήματος από την αγροτική εργασία.  



»2
η
 Ημερίδα Ερευνητικής Δραστηριότητας  21/05/14 | Πολυτεχνική Σχολή - ΠΘ 

 

 

17 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, διερευνάται η τριεθνής συνεργασία (Τρίγωνο 
Πρεσπών: Ελλάδα-Αλβανία-FYROM) μεταξύ των διαμορφωτών πολιτικής και του 
αγροτικού πληθυσμού, η προώθηση της οικονομικής ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων, 
η επίτευξη της συνολικής προστασίας των κοινών φυσικών και πολιτιστικών αξιών της 
περιοχής με την συμμετοχή των κατοίκων, η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος 
της περιοχής και τέλος η πιθανή βελτίωση του επιπέδου ζωής των ομάδων πληθυσμού 
μέσω της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της περιοχής. 

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι αρχικά ο διαχωρισμός της έννοιας «ανάπτυξη» για τα τρία 
κράτη τα οποία ενώνει η Πρέσπα και ο καθορισμός ανάπτυξης των παραλίμνιων περιοχών 
με την συνδρομή των εκάστοτε ομάδων πολιτών. Όλα τα παραπάνω, με κοινό άξονα την 
αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Εν συνεχεία, η έρευνα ασχολείται με την εκτίμηση 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των διαφόρων μεταβολών που προκαλούνται 
από διάφορους παράγοντες στα αγροτικά παραλίμνια οικοσυστήματα. Θα ερευνηθεί 
επίσης η διαμόρφωση κοινών πολιτικών σχετικά με την συμμετοχή του κοινού όσον 
αφορά την ανάπτυξη των παραλίμνιων αυτών περιοχών. Τέλος, εξετάζεται η παραγωγή 
πληροφορίας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την διαχείριση και ανάπτυξη 
των περιοχών. Καθώς είναι η πρώτη φορά που έρευνα ασχολείται με τις παραλίμνιες 
αγροτικές περιοχές και των τριών χωρών, η διδακτορική διατριβή, μπορεί να απαντήσει σε 
μια σειρά ιδιαίτερων ερωτημάτων που αφορούν την ανάπτυξη ή την υπανάπτυξη των 
συγκεκριμένων περιοχών, να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής του τριεθνούς 
ξεχωριστά, αλλά ταυτόχρονα να τις συνδέσει, λαμβάνοντας και αναλύοντας συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά αυτών. 

 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Kagalou I., Latsiou A. (2007), «Perceptions and attitudes of local community in a protected 
lake ecosystem: an environmental education issue», Proceedings of the 
International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning 
and Economics, Skiathos, June 24-28, pp. 2927-2932. 

Savvidis M., κ.ά. (2009), «Pilot project on labelling of Prespa agricultural products as 
«Prespa Park protected area Products» Results, Conclusions, Directions», Society 
for the Protection of Prespa. 

Trakolis D. (2001), «Local people»s perceptions of planning and management issues in 
Prespes Lakes National Park», Greece, Journal of Environmental Management, 61: 
227-241. 

Toogood M., κ.ά. (2004), «Assessing the factors that affect farmer»s willingness and ability 
to cooperate with biodiversity policies», Biofact. 

Μπενσασσών κ.ά. 2013. «Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα 
επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα», Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών 
απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (GR09), 
Έκδοση 1.3 , ΥΠΕΚΑ. 
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II.4 ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

Επιβλέπων  ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ 

Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Πτυχίο Τμ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Μεταπτυχιακό ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ  

Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ 

Επαγγελματική 
Ιδιότητα 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο πολιτιστικός τουρισμός διερευνάται αφενός στο πλαίσιο του σχεδιασμού της 
τουριστικής στρατηγικής με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο βασικό 
τουριστικό προϊόν της χώρας, αλλά και ως στόχος της πολιτιστικής πολιτικής με σκοπό τη 
βιωσιμότητα των κύριων ελκτικών πολιτιστικών πόλων. Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί 
χώροι από τη στιγμή που κατέχουν σημαντική θέση στις προτιμήσεις των επισκεπτών στην 
Ελλάδα, μπορούν να μετατραπούν σε σημαντικά εργαλεία δημιουργίας ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος στο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν της χώρας επαναπροσδιορίζοντας 
τους στόχους και τις πρακτικές τους. Παράλληλα διερευνώνται και τα πλαίσια του 
συσχετισμού τους με την πραγματοποίηση συνεδρίων ως συμπληρωματικών τουριστικών 
προϊόντων που συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην ελκυστικότητα των προορισμών. 

Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στα μουσεία της Μυκόνου (Αρχαιολογικό, Ναυτικό 
και Λαογραφικό) και την Δήλο, δηλαδή δυο προορισμούς με πολλές διαφορές. Η Μύκονος 
επιλέχθηκε ως διεθνής τουριστικός προορισμός με ενισχυμένες τουριστικές υποδομές, 
έντονη εποχικότητα και χαμηλό πολιτιστικό προφίλ (χαρακτηριστικό παράδειγμα μαζικού 
τουρισμού), και η Δήλος ως κοντινός αρχαιολογικός χώρος ιδιάζουσας σημασίας 
(χαρακτηριστικό παράδειγμα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας ως κατοχυρωμένο 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας της UNESCO). Ο κύριος στόχος είναι να 
εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών, η ελκυστικότητα των πολιτιστικών πόλων 
και η ικανοποίηση από την επίσκεψη. 

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας πεδίου είναι ότι οι προαναφερθέντες πολιτιστικοί 
πόλοι έλξης δεν χαρακτηρίζονται από επανεπισκέψεις αλλά από μεμονωμένες επισκέψεις 
της μιας φοράς, συνδυάζονται με διακοπές αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή και γίνονται 
γνωστοί από τουριστικούς πράκτορες και ταξιδιωτικούς οδηγούς ως συμπληρωματικά 
τμήματα μιας επίσκεψης στην Ελλάδα. Αν και το ιστορικό ενδιαφέρον παραμένει έντονο 
κατέχοντας υψηλή θέση στις προτιμήσεις των επισκεπτών, οι απαιτήσεις σχετικά με τις 
παροχές και υπηρεσίες των πολιτιστικών χώρων παραμένουν υψηλές με αποτέλεσμα τη 
συνολικά χαμηλή ικανοποίηση από την επίσκεψη των πολιτιστικών χώρων που 



»2
η
 Ημερίδα Ερευνητικής Δραστηριότητας  21/05/14 | Πολυτεχνική Σχολή - ΠΘ 

 

 

19 

ερευνήθηκαν. Ένα μικρό τους ποσοστό προέρχεται από συνέδρια στη Μύκονο τα οποία 
και είναι ελάχιστα παρά την ξενοδοχειακή υποδομή του τόπου.  

Επίσης αναλύονται τα περιθώρια αξιοποίησης μέσω στρατηγικών, εργαλείων και μεθόδων 
που θα αξιοποιήσουν τα «πολιτιστικά αγαθά» δημιουργώντας μια σύγχρονη ελκυστική 
εικόνα της πολιτιστικής κληρονομιάς με δυνατότητες αύξησης των τουριστικών ροών 
εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου. 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Αθανασίου Λ. (2001), Συνεδριακός Τουρισμός στην Ελλάδα: Εξελίξεις, Προβλήματα, 
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III. TM. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

III.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Επιβλέπων  ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Πτυχίο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΚΠΑ & 

ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΜΠ 

Μεταπτυχιακό ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΠΘ 

Επαγγελματική 
Ιδιότητα 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑ) 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η ανάλυση μηχανισμών 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και εφεδρειών. Η απελευθέρωση των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας στη δεκαετία του ‘90 σηματοδότησε μια σειρά αλλαγών σε έναν 
τομέα με παραδοσιακή μονοπωλιακή δομή, με βήματα αρχικά αναγνωριστικά, άλλοτε 
επιτυχημένα και άλλοτε αποτυχημένα. Στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας 
Διδακτορικής Διατριβής, αφετηρία υπήρξε η Ελληνική αγορά, η οποία αποτέλεσε 
πρόσφορο πεδίο για το σχεδιασμό μηχανισμών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα 
οποία απασχολούν τις αγορές διεθνώς. Ο προσανατολισμός της Ελληνικής αγοράς μέχρι 
σήμερα είναι περισσότερο προς τις αγορές που λειτουργούν στις ΗΠΑ, με ταυτόχρονη 
βελτιστοποίηση όλων των «οικονομικών αγαθών» που συναλλάσσονται –ενέργεια και 
εφεδρείες (επικουρικές υπηρεσίες)– στο πρόβλημα του Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού, που αποτελεί και τη βάση της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας. 

Το κύριο τμήμα της διατριβής εστιάζει στις μη κυρτότητες που εμφανίζονται στις αγορές 
ενέργειας και οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα των τεχνικών και οικονομικών 
χαρακτηριστικών των μονάδων παραγωγής (τεχνικά ελάχιστα, κόστος εκκίνησης κ.λπ.). Η 
αποτίμηση των οικονομικών «αγαθών» της ενέργειας και της εφεδρείας στο οριακό 
κόστος προσφοράς τους, σε συνδυασμό με τις μη κυρτότητες, έχουν ως αποτέλεσμα 
ορισμένες μονάδες παραγωγής να μην κατορθώνουν να καλύψουν το σταθερό κόστος 
(εκκίνησης, κράτησης) ή/και μέρος του μεταβλητού κόστους. Κατά συνέπεια, υπάρχει 
ανάγκη για το σχεδιασμό μηχανισμών ανάκτησης του κόστους κατά τη συμμετοχή στον 
Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό ή/και την εξέταση εναλλακτικών τρόπων 
προσδιορισμού των τιμών, σε επίπεδα υψηλότερα του οριακού κόστους. 

Το ζήτημα προσεγγίζεται από δύο πλευρές. Η πρώτη αφορά την εξέταση μικρών 
παραδειγμάτων (δυοπώλιο) και την εύρεση αναλυτικών εκφράσεων για τις τιμές υπό 
διάφορες μεθοδολογίες καθώς και σημείων ισορροπίας. Η δεύτερη αφορά την εξέταση 
ρεαλιστικών παραδειγμάτων με πολλές μονάδες (π.χ. η Ελληνική περίπτωση) με σκοπό να 
ποσοτικοποιηθεί η επίπτωση διάφορων μηχανισμών σε πραγματικές αγορές. 
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III.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ 
CONTRAST AGENT ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Επιβλέπων  ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ  

Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΛΥΤΡΑ ΑΛΚΜΗΝΗ  

Πτυχίο Τμ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Μεταπτυχιακό ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΠΘ  

Επαγγελματική 

Ιδιότητα 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι μικροφυσαλίδες τύπου contrast agent μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με 
υπερήχους (α) στην θεραπευτική ιατρική για την στοχευμένη διανομή φαρμάκων και (β) 
στην διαγνωστική ιατρική για την βέλτιστη απεικόνιση ιστών. Στην παρούσα διδακτορική 
διατριβή μελετάται θεωρητικά και αριθμητικά η απόκριση των φυσαλίδων σε στατικό 
φορτίο με σκοπό την εκτίμηση των ελαστικών ιδιοτήτων του κελύφους (μέτρο 
ελαστικότητας και μέτρο κάμψης). Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι δυνατό να 
συγκριθούν με διαθέσιμες πειραματικές μετρήσεις ατομικού μικροσκοπίου δύναμης 
(AFM) (Bucher Santos E. et al, 2012· Glynos E. et al., 2009). Στην μοντελοποίηση του 
κελύφους υπό την επίδραση εξωτερικού στατικού φορτίου επιλύονται αριθμητικά η 
εξίσωση για το ισοζύγιο δυνάμεων και η εξίσωση για την εσωτερική πίεση του αερίου. Το 
κέλυφος της φυσαλίδας θεωρείται αξονοσυμμετρικό (Reissner, 1946). Παράλληλα, το 
αέριο που εσωκλείεται στην φυσαλίδα θεωρείται ιδανικό και η πίεση του ακολουθεί 
ισοθερμοκρασιακές μεταβολές. Η επίλυση των ανωτέρω εξισώσεων γίνεται με 
πεπερασμένα στοιχεία και χρησιμοποιούνται οι B-Cubic Splines ως συναρτήσεις βάσης 
(Pelekasis, 1990). Ιδιαίτερα για μαλακά κελύφη από φωσφολιπίδιο, οπότε οι δυνάμεις 
που απαιτούνται για να προκληθεί παραμόρφωση είναι αρκετά ασθενείς, η παραπάνω 
διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου να διευκρινισθεί ο παράγων ακαμψίας –π.χ. η 
αντίσταση σε εφελκυσμό, κάμψη, συμπίεση ή αύξηση της επιφάνειας επαφής– που 
ελέγχει την στατική απόκριση και να εκτιμηθεί η καθοριστική παράμετρος του κελύφους. 
Τα αποτελέσματα της παραπάνω μεθοδολογίας αποτυπώνονται σε διαγράμματα 
δύναμης-παραμόρφωσης από τα οποία, σε συνδυασμό με ασυμπτωτικές σχέσεις της 
βιβλιογραφίας (Reissner, 1946· Pogorelov, 1988), είναι δυνατό να γίνει εκτίμηση των 
ελαστικών ιδιοτήτων του κελύφους. 

 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bucher Santos E. et al. (2012), «Nanomechanical Properties of Phospholipid 
Microbubbles», Langmuir 28(13), 5753-5760. 
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Pelekasis N. et al. (1990), «Equilibrium shapes and stability of charged and conducting 
drops», Physics Fluids A: 1328-1340. 
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III.3 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΡΟΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΥΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

Επιβλέπων  ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ  

Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΜΠΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  

 

Πτυχίο Τμ. ΦΥΣΙΚΗΣ  

ΑΠΘ  

Μεταπτυχιακό ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΠΘ 

Επαγγελματική 

Ιδιότητα 

ΦΥΣΙΚΟΣ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα πλαίσια του προγράμματος της ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής σύντηξης, ως καίριο 
ζήτημα αναδεικνύεται η τεχνολογία που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση του πλάσματος 
και των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα. Σε μεγάλες διατάξεις τα τοιχώματα αυτά θα 
υπόκεινται σε τεράστια θερμικά φορτία κατά την διάρκεια μεταβατικών ασταθειών του 
πλάσματος. Έτσι, τα τοιχώματα εμφανίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την 
διάβρωση, τις θερμικές τάσεις κ.α. Γι` αυτούς τους λόγους μια διαφορετική προσέγγιση 
έχει προταθεί και εφαρμόζεται πειραματικά και είναι η αντικατάσταση των στερεών 
στοιχείων που αντιμετωπίζουν το πλάσμα από υγρά μέταλλα, με επικρατέστερο το λίθιο 
λόγω της συμβατότητάς του με το πλάσμα. Τα υγρά μέταλλα παρέχουν, εκτός από την 
εξάλειψη των προαναφερθέντων ζητημάτων, την βελτιστοποίηση της απαγωγής 
θερμότητας από τα τοιχώματα. Τέλος, εφαρμόζονται σε μορφή: α) τζετ, β) σταγόνων, γ) 
υγρού υμένα και δ) μέσω μιας διάταξης που στηρίζεται σε τριχοειδή φαινόμενα (CPS). 

Στη παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ήδη μελετηθεί υπολογιστικά η τροχιά του τζετ και 
της σταγόνας παρουσία ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων σε μία πρώτη προσπάθεια 
προσομοίωσης της πειραματικής διάταξης του ISTTOK. Έτσι βρέθηκε ότι τόσο το τζετ όσο 
και οι σταγόνες παρεκκλίνουν από την πορεία τους, λόγω της δύναμης Lorentz που 
αναπτύσσεται σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του εξωτερικά επιβαλλόμενου 
ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα τοιχώματα του 
αντιδραστήρα. Στην παρούσα φάση μελετάται υπολογιστικά η ροή υγρού υμένα που 
καλύπτει ως επίστρωση στερεό τοίχωμα, παρουσία ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων, με την 
παροχή του υγρού μετάλλου να γίνεται είτε μέσω κάποιου ακροφυσίου είτε λόγω της 
τριχοειδούς αναρρίχησης μέσω πορώδους διάταξης (Capillary Porous System). Η 
ευστάθεια του υγρού υμένα καθώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον πλάσμα είναι ένα 
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κρίσιμο ζήτημα προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση αναφορικά με την δυνατότητα 
απαγωγής της θερμότητας από το κέντρο του αντιδραστήρα, επειδή οι δυνάμεις Λόρεντζ 
είναι δυνατόν να το αποσταθεροποιήσουν εκτοξεύοντας σταγόνες προς το κέντρο του 
αντιδραστήρα, «μολύνοντας» έτσι το πλάσμα.  

 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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III.4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ TRIP 

Επιβλέπων  ΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 

 

Πτυχίο Τμ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Μεταπτυχιακό ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΠΘ 

Επαγγελματική 

Ιδιότητα 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα πολυφασικά μέταλλα χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια στην 
αυτοκινητοβιομηχανία εξαιτίας των εξαιρετικών μηχανικών τους ιδιοτήτων, το 
συνδυασμό αυξημένης αντοχής και ολκιμότητας. Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής 
διατριβής είναι η καταστατική μοντελοποίηση των πολυφασικών μετάλλων λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιότητες των επιμέρους φάσεων. Η ανάπτυξη των ελαστοπλαστικών 
καταστατικών εξισώσεων γίνεται με θεωρίες ομογενοποίησης για μη-γραμμικά σύνθετα 
υλικά.  

Ο συνολικός ρυθμός παραμόρφωσης ισούται με το άθροισμα του ελαστικού και του 
πλαστικού μέρους. Οι ελαστικές ιδιότητες όλων των επιμέρους φάσεων είναι ουσιαστικά 
οι ίδιες και ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται η θεωρία για γραμμικώς υπερελαστικά 
ομοιογενή στερεά για να περιγράψει την ελαστική συμπεριφορά των πολυφασικών 
μετάλλων. Η καταστατική εξίσωση του ρυθμού της πλαστικής παραμόρφωσης 
προσδιορίζεται με τη χρήση της θεωρίας της ομογενοποίησης για μη-γραμμικά υλικά, 
όπως αναπτύχθηκε από τους Ponte-Castañeda (1991, 1992, 1996, 1997), Suquet (1996a & 
1996b) και Ponte-Castañeda και Suquet 0.  

Επίσης, παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την αριθμητική ολοκλήρωση των μη-γραμμικών 
καταστατικών εξισώσεων σ» ένα περιβάλλον πεπερασμένων στοιχείων και η εισαγωγή 
του καταστατικού μοντέλου σε πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων. 
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Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε το καταστατικό μοντέλο για προσομοιώσεις μονοαξονικού 
εφελκυσμού, απλής διάτμησης, συμπίεσης καθώς και για τον προσδιορισμό των «ορίων 
διαμορφωσιμότητας» ( limits to formability ) διφασικών και τετραφασικών χαλύβων TRIP. 
Οι χάλυβες TRIP είναι σύνθετα υλικά στα οποία τα κλάσματα όγκου των επιμέρους 
φάσεων μεταβάλλονται, λόγω του μετασχηματισμού του παραμένοντα ωστενίτη σε 
μαρτενσίτη. Οπότε στη συνολική παραμόρφωση προστίθεται και η παραμόρφωση 
μετασχηματισμού. Ο ρυθμός της παραμόρφωσης μετασχηματισμού εξαρτάται από τον 
ρυθμό μεταβολής του κλάσματος όγκου του μαρτενσίτη ο οποίος περιγράφεται από ένα 
μοντέλο κινητικής μετασχηματισμού του Stringfellow και των συνεργατών του 0, το οποίο 
λαμβάνει υπόψη τη θερμοκρασία, την πλαστική παραμόρφωση και την τάση. 

Η βαθμονόμηση του καταστατικού μοντέλου για τους τετραφασικούς χάλυβες TRIP έγινε 
με πειραματικά δεδομένα από δοκιμασίες μονοαξονικού εφελκυσμού σε συγκεκριμένο 
χάλυβα TRIP. 

 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ponte Castañeda P. (1991), «The effective mechanical properties of nonlinear isotropic 
solids», J. Mech. Phys. Solids 39: 45-71. 

Ponte Castañeda P. (1992), «New variational principles in plasticity and their application to 
composite materials», J. Mech. Phys. Solids 40: 1757-1788.  

Ponte Castañeda P. (1997), «Nonlinear composite materials: effective constitutive behavior 
and microstructure evolution», Continuum Micromechanics, CISM Courses and 
Lectures, ed. P. Suquet, 377: 131-195. Springer-Verlag. 

Ponte Castañeda P. and Suquet P. (1998), «Nonlinear composites», Advances in Applied 
Mechanics, Academic Press, 34: 171-302. 

Ponte Castañeda, P. (1996), «Exact second-order estimates for the effective mechanical 
properties of nonlinear composites materials», J. Mech. Phys. Solids 44: 827-862. 

Stringfellow R.G., Parks D.M. και Olson G.B. 1992, «A constitutive model for transformation 
plasticity accompanying strain-induced martensitic transformations in metastable 
austenitic steels», Acta Metall 40: 1703-1716.  

Suquet P. (1996a), «Overall properties of nonlinear composites: Remarks on secant and 
incremental formulations», στο: A. Pineau, A. Zaoui (επιμ.), Micromechanics of 
plasticity and damage of multiphase materials (IUTAM Symposium), Dordrecht, The 
Netherlands: Kluwer, pp. 149-156.  

Suquet P. (1996b), «Overall properties of nonlinear composites: Secant moduli theories 
and variational bounds», στο: K.Z. Markov (επ.), Continuum models of discrete 
systems (CMDS8 Symposium), World Scientific, Singapore, pp. 290-299.  
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III.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΠΟΛΥΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ MEMS ΚΑΙ ΣΕ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

Επιβλέπων  ΒΑΛΟΥΓΕΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Πτυχίο Τμ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Μεταπτυχιακό ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΠΘ  

Επαγγελματική 

Ιδιότητα 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έρευνα στο πεδίο της αεριοδυναμικής σε χαμηλές πιέσεις ή/και σε πολύ μικρές 
διαστάσεις [2] παρουσιάζει έντονο θεωρητικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις οι ροές απέχουν από την τοπική κατάσταση ισορροπίας και γενικά η 
κλασσική θερμορευστοδυναμική προσέγγιση που βασίζεται στις γνωστές εξισώσεις 
Navier-Stokes- ourier είναι μη εφαρμόσιμη επειδή οδηγεί σε λανθασμένα αποτελέσματα. 
Αντίθετα ενδείκνυται η προσέγγιση του προβλήματος με κινητική θεωρία όπως αυτή 
περιγράφεται από την ολοκληρωδιαφορική εξίσωση Boltzmann. Η επίλυση των 
προβλημάτων επιτυγχάνεται με ντετερμινιστικές (μέθοδος διακριτών ταχυτήτων) ή 
στοχαστικές (Direct Simulation Monte Carlo: DSMC). Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες 
μελέτες βασίζονται στη κινητική περιγραφή μονατομικών αερίων [. Όμως, σε πολλές 
εφαρμογές το αέριο υπό επεξεργασία είναι πολυατομικό και οι εσωτερικοί βαθμοί 
ελευθερίας του αερίου μπορεί να παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στις υπολογιζόμενες 
μακροσκοπικές ποσότητες με πρακτικό ενδιαφέρον. 

Στην παρούσα διατριβή, μεταξύ άλλων, εξετάζονται πολυατομική μεταφορά θερμότητας 
μεταξύ ακίνητων ομοαξονικών κυλίνδρων και προσρόφηση πολυατομικών αερίων σε 
επίπεδη επιφάνεια. Και στις δύο περιπτώσεις οι διαστάσεις και οι πιέσεις είναι χαμηλές 
και τα φυσικά φαινόμενα μακριά από την τοπική θερμοδυναμική ισορροπία.  

Το πρόβλημα της μεταφοράς θερμότητας διαμέσου πολυατομικών αερίων τα οποία 
εσωκλείονται μεταξύ ομοαξονικών κυλινδρικών επιφανειών είναι πολύ κοινό σε αρκετές 
εφαρμογές όπως είναι οι αισθητήρες πίεσης Pirani, μικρό-εναλλάκτες, multilayer 
insulation blankets κ.λπ. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την θερμορροή μεταξύ των 
κυλίνδρων καθώς και τις κατανομές θερμοκρασίας και πυκνότητας κατά μήκος της ακτίνας 
των δύο κυλίνδρων σε μία προσπάθεια να εντοπιστούν και να παραμετροποιηθούν οι 
διαφορές μεταξύ μονατομικής και πολυατομικής κινητικής προσέγγισης σε σχέση με τον 
αριθμό αναφοράς Knudsen, την αδιάστατη διαφορά θερμοκρασίας, και τον λόγο των 
ακτίνων.  

Η προσρόφηση πολυατομικών αερίων από απορροφητικές επιφάνειες είναι μια διεργασία 
που συναντάται σε πολλές πρακτικές εφαρμογές μεταξύ των οποίων είναι: διεργασίες 
εναπόθεσης επικαλύψεων, διεργασίες συμπύκνωσης σε διφασικές ροές, κρυογενικά 
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συστήματα κ.λπ. Στην διατριβή μοντελοποιείται η απορρόφηση πολυατομικού αερίων για 
διάφορες παραμέτρους του προβλήματος. Εξετάζεται η επίδραση των εσωτερικών 
βαθμών ελευθερίας του αερίου στις σχέσεις που καθορίζουν την ύπαρξη 
τωνσυγκεκριμένων ροών. Τα παραπάνω προβλήματα έχουν επιλυθεί με βάση τη κινητική 
θεωρία εφαρμόζοντας τη Μέθοδο των Διακριτών Ταχυτήτων και χρησιμοποιώντας 
προηγμένες τεχνικές παραλληλοποίησης (CUDA της NVIDIA και πρωτόκολλο MPI).  

 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Day Chr., D. Murdoch, 2008, «The ITER Vacuum Systems», Journal of Physics: Conference 
series, 114. 

Ho C.M., Y.C. Tai, 1998, «Micro-electro-mechanical systems (MEMS) and fluid flows», 
Annual Review of Fluid Mechanics, 30, 579-612. 

Jha A.R., 2006, Cryogenic technology and applications, Oxford: Elsevier. 
Jitschin W., S. Ludwig, 2004, «Dynamical behaviour of the Pirani sensor», Vacuum, 75(2): 

169-176.  
Misdanitis S., S. Pantazis and D. Valougeorgis, 2012, "Pressure driven rarefied gas flow 

through a slit and an orifice", Vacuum, 86, 1701-1708,  
Pantazis S. and D. Valougeorgis, 2013, "Rarefied gas flow through a cylindrical tube due to 

a small pressure difference", European Journal of Mechanics B/Fluids, 38: 114-127.  
Pantazis S., Valougeorgis D., 2010, «Non-linear heat transfer through rarefied gases 

between coaxial cylindrical surfaces at different temperatures», European Journal 
of Mechanics B/Fluids, 29: 494-509. 

Pantazis S., S. Naris, C. Tantos, D. Valougeorgis, J. Andre, F. Millet and J.P. Perin, 2013, 
"Nonlinear vacuum gas flow through a short tube due to to pressure and 
temperature gradients", Fusion Engineering and Design, 88, 2384-2387. 

Sun P.J., J.Y. Wu, P. Zhang, L. Xu, M.L. Jiang, 2009, «Experimental study of the influences of 
degraded vacuum on multilayer insulation blankets», Cryogenics, 49(12), 719-726. 
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IV. ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

IV.1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 

Επιβλέπων  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  

Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

Πτυχίο Τμ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Μεταπτυχιακό ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΑΠΘ 

Επαγγελματική 

Ιδιότητα 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση ιδιοτήτων υλικών που παρουσιάζουν 
ευαισθησία στην υδροστατική πίεση με τη βοήθεια πειραμάτων διείσδυσης. Η εργασία 
αποτελείται από δύο μέρη, (α) το θεωρητικό μέρος που περιλαμβάνει την ανάλυση των 
κυρίαρχων κριτηρίων διαρροής, την περιγραφή των διαφόρων μεθόδων διείσδυσης, και 
την ανάλυση του προβλήματος διείσδυσης κατά Knoop. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται η 
ανάλυση της διείσδυσης κατά Knoop δηλαδή μία πλήρης περιγραφή του τρόπου μέτρησης 
του λόγου σκληρότητα προς μέτρο ελαστικότητας (Η/Ε), αλλά και του μέτρου 
ελαστικότητας Ε μέσα από τη σκληρομέτρηση με διεισδυτή Knoop. To δεύτερο και 
πειραματικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, την 
περιγραφή των πειραματικών διατάξεων και μεθόδων, τόσο των κλασικών μετρήσεων 
όσο και της μικροσκληρομέτρησης αλλά και τα αποτελέσματα των δοκιμών. Πιο 
συγκεκριμένα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία των μικροσκληρομετρήσεων για όλα 
τα υλικά φυσικά και τεχνητά. Η πειραματική διερεύνηση των μηχανικών ιδιοτήτων ενός 
μεγάλου εύρους υλικών επιλέχθηκε ώστε να θεωρηθεί έγκυρη η μελέτη (μεγάλο εύρος 
μέτρου ελαστικότητας, γωνίας εσωτερικής τριβής) και να επαληθευθούν οι ιδιότητες των 
υλικών. Τα φυσικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στις μικροσκληρομετρήσεις είναι Tuffeau 
de Maastricht Chalk, Pietra di Lecce Limestone, Pietra di Vicenza Limestone, Sander 
Sandstone, Grunnes Soapstone, Portland Island Limestone, Gioia Marble, Lorano Marble, 
και Dionysos Marble και Serena Sandstone.  

Τελικά, η χρησιμότητα της προτεινόμενης μεθόδου έγκειται στο γεγονός πως μπορεί να 
απλοποιήσει πολύπλοκες, χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες εκτίμησης μηχανικών 
ιδιοτήτων υλικών (κλασσικές μέθοδοι) με νέες απλούστερες δοκιμές διείσδυσης που όμως 
δεν υπολείπονται ποιοτικά στην απόδοση των ιδιοτήτων.  

 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ASTM C1326-96a Standard Test Method for Knoop Indentation Hardness of Advanced 
Ceramics. 
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Drucker D.C. και Prager W. (1952), «Soil mechanics and plastic analysis for limit design», Q. 
Appl. Math. 10: 157-165. 

Giannakopoulos A.E. και Zisis Th. (2012), «Analysis of Knoop indentation of cohesive 
fricrional materials», Mechanics of Materials 57: 53-74. 

Johnson K.L. (1985), Constact Mechanics, Cambridge University Press 
Knoop F., Peters C.G., Emerson W.B. (1939), «A sensitive pyramidal-diamond toll for 

indentation measurements», J. Res. Nat. Bur. Stand. 23: 39-61. 
Marshall D.B., Noma T., Evans A.G. (1982) «A simple method for determining elastic 

modulus to hardness ratios using Knoop indentation», Int. J. Am. Ceram. Soc. A 65: 
C175-C176. 

Papamichos E., Papanicolopoulos S.A., Larson I., Alnaes L. and Pescic S. (2004), «Method 
for in situ, quasi non-destructive diagnoscis of mechanical properties and damage 
of natural building stones», Proc. of Gulf Rocks 2004, 6

th
 North American Rock 

Mechanics Symposium, Huston, USA, ARMA/NARMS 04-583. 

IV.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Επιβλέπων  ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Καθηγητής 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 

Όνομ/νο ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 

Πτυχίο Τμ. ΦΥΣΙΚΗΣ  

ΕΚΠΑ  

Μεταπτυχιακό ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ  

ΕΚΠΑ 

Επαγγελματική 

Ιδιότητα 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΑΧ 

Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, ΠΘ 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα διατριβή γίνεται προσπάθεια υπολογισμού του μεγέθους της 
εξατμισοδιαπνοής σε επίπεδο λεκάνης απορροής και κατόπιν η διερεύνηση της σημασίας 
της στον υπολογισμό των εκάστοτε αρδευτικών αναγκών της υπό μελέτη περιοχής. Η 
λεκάνη στην οποία εφαρμόζεται η μεθοδολογία είναι η λεκάνη της λίμνης Κάρλας. Ο 
υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ) γίνεται με εφαρμογή του επιφανειακού 
ενεργειακού ισοζυγίου, και το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι η δορυφορική 
τηλεπισκόπηση. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται ο υπολογισμός της ΕΤ σε 
εικονοστοιχεία που αντιστοιχούν σε χωρική ανάλυση 30μ x 30μ. Αυτό αποτελεί και μια 
από τις βασικές καινοτομίες της διατριβής, μια και μέχρι τώρα οι αντίστοιχοι υπολογισμοί 
ή μετρήσεις αφορούσαν μόνο σημειακές περιοχές οι οποίες συνήθως γειτνιάζουν με 
μετεωρολογικούς σταθμούς. Η μέθοδος αναπτύσσεται με έμφαση στην περιοχικότητα και 
κατόπιν εφαρμόζονται τεχνικές καταβιβασμού (downscaling) με σκοπό την ανάπτυξη ενός 
μοντέλου που αξιοποιεί την χωρική αλλά και χρονική ανάλυση όλων των διαθέσιμων 
δορυφορικών εικόνων για την περιοχή με σκοπό την ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα 
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μπορεί υπό τις κατάλληλες συνθήκες να χρησιμοποιηθεί με τις κατάλληλες μετατροπές σε 
καθημερινή βάση για την εκτίμηση των περιοχικών αναγκών σε άρδευση. Παράλληλα 
μέρος της μεθοδολογίας εφαρμόζεται και σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον με 
εύκρατο-ωκεάνιο κλίμα με σκοπό την διερεύνηση όλων των πιθανών παραγόντων που 
μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Η εμπειρία αυτή χρησιμοποιείται εκ νέου στη δημιουργία νέων εμπειρικών υπο-μοντέλων 
που προσαρμόζουν καλύτερα την προτεινόμενη μεθοδολογία στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της υπό μελέτη περιοχής. Τέλος, γίνονται υπολογισμοί του απαιτούμενου 
αρδευτικού νερού εισάγοντας δεδομένα για τις βασικές καλλιέργειες της περιοχής. Οι 
καλλιέργειες ομαδοποιούνται αφού προηγουμένως έχει δημιουργηθεί με την κατάλληλη 
τεχνική, και πάλι με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης, χάρτης χρήσεων γης με την 
ίδια χωρική ανάλυση. 
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ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Π.Α - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Πολεμική Αεροπορία - Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας - Διεύθυνση 

Έργων 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με την ανάλυση χρονοσειρών 
χρησιμοποιώντας τόσο μεθόδους μη γραμμικής ανάλυσης όσο και την πιο πρόσφατη 
μεθοδολογία, αυτή της εφαρμογής της θεωρίας σύνθετων δικτύων στο πεδίο των 
χρονοσειρών (Complex network time series analysis). Πιο συγκεκριμένα εφαρμόζονται 
μεθοδολογίες με σκοπό την ανίχνευση-εντοπισμό της αλλαγής της δυναμικής κατάστασης 
ενός συστήματος και την εξόρυξη πληροφορίας (data mining), την συσταδοποίηση 
(clustering) και την κατηγοροποίηση (classification) με εφαρμογές σε χωροχρονικά 
φαινόμενα. 

Μελετήθηκε το πρόβλημα της ανίχνευσης-εντοπισμού της κατάστασης των διαφόρων 
περιοχών του ρευστού σε μια τυρβώδη φλέβα συναρτήσει της απόστασης από τον άξονα 
της φλέβας μέσω της ανάλυσης πειραματικών χρονοσειρών θερμοκρασίας. Όπως είναι 
γνωστό από την ρευστομηχανική στην περίπτωση τυρβώδους ροής προερχόμενης από 
εκτοξευόμενη φλέβα παρατηρούνται περιοχές (άκρων, ενδιάμεση και κέντρου) με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Υπολογίστηκαν τα απλά περιγραφικά στατιστικά μέτρα (μέση τιμή, διάμεσος, διασπορά, 
διακύμανση κ.α.) και στη συνέχεια τα μη γραμμικά μέτρα όπως η αμοιβαία πληροφορία 
(mutual information) και η αθροιστική αμοιβαία πληροφορία (cumulative mutual 
information). Επιπλέον υπολογίστηκαν οι παράμετροι Hjorth (mobility & complexity) οι 
οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανίχνευση αλλαγής της δυναμικής κατάστασης 
του συστήματος. Επίσης υπολογίστηκε ο εκθέτης Hurst ως ένα μέτρο της μακροχρόνιας. 
Εκτός από την ανάλυση-μελέτη του κάθε μέτρου ξεχωριστά, για πιο ασφαλή 
συμπεράσματα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ιεραρχικής συσταδοποίησης (hierarchical 
clustering).  

Επιπρόσθετα εφαρμόστηκε η θεωρία της ανάλυσης σύνθετων δικτύων. Σύμφωνα με την 
μεθοδολογία αυτή κάθε χρονοσειρά μετασχηματίζεται σε ένα δίκτυο και στη συνέχεια 
γίνεται υπολογισμός των τοπολογικών ιδιοτήτων των δικτύων όπως ο μέσος βαθμός 
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συνδεσιμότητας (average degree), η διάμετρος (diameter), το μέσο μήκος δικτύου 
(average path length), ο συντελεστής ομαδοποίησης (clustering coefficient).  

Τα αποτελέσματα έδειξαν σε όλες τις περιπτώσεις ότι είναι δυνατόν να οδηγηθούμε σε 
συμπεράσματα εντοπισμού–ανίχνευσης των διαφορετικών περιοχών της ροής και 
επιπλέον να εντοπίσουμε τον άξονα της φλέβας με μεγάλο δείκτη εμπιστοσύνης και σε 
συμφωνία με τα αποτελέσματα άλλων μεθόδων. 
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