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1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Ονοματεπώνυμο: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ  ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

 Όνομα πατρός: Στέργιος 

 Επαγγελματική ιδιότητα: Αν. Kαθηγήτρια, Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής,  

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος A.Π.Θ.  

 Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμη, μητέρα δυο παιδιών 

 Διεύθυνση εργασίας: Τ.Θ. 247, Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής,  

Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 54124-GR.  

 Τηλ. ++30.2310.992714 

 E-Mail: randreop@for.auth.gr 

 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ 

 

 1983, Απολυτήριο του 17ου Λυκείου Θεσσαλονίκης, με βαθμό  «άριστα», 18 & 6/12 

 1987, Πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., στην 

κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», με βαθμό «λίαν καλώς» 7,61/10 (Παράρτημα 1, συντ. Π1) 

 1995, Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής 

Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ., στην κατεύθυνση «Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών 

Πόρων», με βαθμό «λίαν καλώς» 7,73/10 (Π2)  

 2000, Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της 

Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ., με βαθμό «άριστα» και τίτλο διδακτορικής διατριβής «Η 

Συμβολή της Δασικής Πληροφορικής στο Σχεδιασμό της Δασικής Διοίκησης» (Π3) 

 2004, Μεταδιδακτορική επιστημονική ενημέρωση και έρευνα για 6 μήνες στο Πανεπιστήμιο 

του East London, Dagenham, Essex, UK, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας, (School of 

Computing and Technology), με αντικείμενο την Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων και τις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Eπικοινωνιών (Information and Communication Τechnologies -ICT’s) 

και ειδικότερα τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από το διαδίκτυο (e-government, e-business, e-

learning, etc). (Π4) 

 Αποφοιτήριο, φοίτηση έως και το 9ο εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής 

Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. στην κατεύθυνση «Φυτικής Παραγωγής» (Π5) 

 

 

3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

 Αγγλικά,  Επίπεδο PROFICIENCY του CAMBRIDGE (Π6) 

 Αγγλικά, Επάρκεια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας αναγνωρισμένη από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Π7) 

 Γαλλικά,  επίπεδο SORBONNE A’ (Π8) 

mailto:randreop@for.auth.gr
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4. METΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

4.1 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

4.1.1 University of East London, UK, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας, (School of 

Computing and Technology) 

 

Μάιος 2004 - Νοέμβριος 2004, εξάμηνη μετάβαση με εκπαιδευτική άδεια (Π9) για μεταδιδακτορική 

επιστημονική έρευνα και ενημέρωση στο Πανεπιστήμιο του East London, Dugenham, Essex, UK, στο 

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας, (School of Computing and Technology), με αντικείμενο την 

Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Eπικοινωνιών 

(Information and Communication Τechnologies -ICT’s) και ειδικότερα τις υπηρεσίες που παρέχονται 

μέσα από το διαδίκτυο (e-government, e-business, e-learning, etc).   

- Η ερευνητική δραστηριότητα ακολούθησε συγκεκριμένο πλάνο εργασίας και οι τομείς της έρευνας 

ήταν η αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του 

Διαδικτύου (Π10,11): 

 Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων  

o Προσδιορισμός των ελλειμμάτων στα παραδοσιακά εργαλεία ανάλυσης και στις 

τεχνικές ανάλυσης κατά την αξιολόγηση εργαλείων που αφορούν  διαδικτυακές 

υπηρεσίες (E-services), 

o Προσδιορισμός της ύπαρξης πολιτισμικών παραμέτρων στις τυποποιημένες τεχνικές 

ανάλυσης στα πλαίσια της ΕΕ, 

o Ψηφιακό χάσμα (digital divide) και Ηλεκτρονικές πρωτοβουλίες (e-initiatives) για την 

ενημέρωση του κοινού στις νέες τεχνολογίες  

o Κοινωνία της Πληροφορίας 

 Tεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies 

–ICT) και Ε-services (διαδικτυακά παρεχόμενες υπηρεσίες) στον παγκόσμιο Ιστό (World Wide 

Web-WWW) και ειδικότερα σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce, e-business), τηλεκπαίδευση, 

εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, δια βίου εκπαίδευση  (e-learning, distance learning, life long 

learning) με αξιοποίηση των υπολογιστών και μέσα από το Διαδίκτυο. 

o Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και διάδραση μεταξύ πολίτη και πολιτείας 

μέσα από το Διαδίκτυο  

o Δομές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) 

o Μοντέλα e-learning  πάνω από το διαδίκτυο (σύγχρονα και ασύγχρονα μοντέλα) 

 

 

4.1.2 Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, ERASMUS-υποτροφία κινητικότητας 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δια βίου Μαθηση» LLP Life Long Learning (Higher 

Education) ERASMUS με το Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, ως ακαδημαική υπεύθυνος 

στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας του Α.Π.Θ. σε ισχύ μεταξύ 2009-2013, έλαβα υποτροφία 

κινητικότητας διδακτικού προσωπικού από την ΕΕ (Συμβαση αρ. 258/21-5-2010) (Π12,13) και 

επισκέφτηκα το Πανεπιστήμιο Universitatea POLITEHNICA, Bucuresti, Romania, 23-28/5/2010. 

Δίδαξα σε φοιτητές του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου Σπουδών με διαλέξεις στα 

παρακάτω αντικείμενα στην αγγλική γλώσσα 

 “E-Organization of Monitoring Data From Natural Environment Ecosystems & Environmental 

Databases” 

 “Techniques For Analysis of Monitoring Data, Forecasts and Decision-Support Systems 

(DSS)” 
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 Σεμινάριο με τίτλο: “Environmental Governance Through Advanced Broadband Internet & 

Information And Communication Technologies (ICT) and European Union” 

 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο εν λόγω Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, εκτός της διδακτικής 

δραστηριότητας, επισκέφτηκα διάφορα Εργαστήρια και ενημερώθηκα για την ερευνητική 

δραστηριότητα που εκπονείται σε θέματα τοπικής και αειφορικής ανάπτυξης, οργάνωση και διοίκηση 

και αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής. Συνεργαστήκαμε σε σχετικές ερευνητικές 

δραστηριότητες από τις οποίες προέκυψαν επιστημονικές δημοσιεύσεις. Επίσης τέθηκαν οι βάσεις για 

την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας στα πλαίσια του ERASMUS PLUS 2014-2020, κοινής 

ερευνητικής δραστηριότητας και ανταλλαγής  υποψ. διδακτόρων.  

 

4.1.3 University degli Studi di Νapoli «PARTHENOPE» 

 

Mετάβαση για επιστημονική έρευνα και ενημέρωση στο Πανεπιστήμιο της Ναπολη, 

Parthenope, στη Ναπολι Ιταλίας, 6-16 Οκτωβρίου 2013, με εκπαιδευτικη αδεια επισκέπτη καθηγητή 

(Π13α1). 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο εν λόγω Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (Π13α),  

-Δίδαξα σε φοιτητές του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου Σπουδών με διαλέξεις στην 

αγγλική γλώσσα με θέμα « ICT for Green and Sustainable Development- Challenges and perspectives 

of Green Informatics, Part A & B» 

- Eπισκέφτηκα διάφορα Εργαστήρια και ενημερώθηκα για την ερευνητική δραστηριότητα που 

εκπονείται ενώ συμμετείχα σε forum επιστημονικού προγραμματος «Corporate and Green economy in 

Campania, Italy» σχετικα με την πρασινη επιχειρηματικότητα και τις φιλοπεριβαλλοντικες 

στρατηγικες στην τοπικη αναπτυξη.  

- Tέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας στα πλαίσια κοινής ερευνητικής 

δραστηριότητας, ανάπτυξη θεματικού δικτύου, συνεργασία για τη δημιουργία επιστημονικών 

δημοσιεύσεων. 

- Υπογραφηκε διμερής συμφωνία ανταλλαγής υποψ. Διδακτόρων στο πλαισιο του ERASMUS+ 

μεταξυ των 2 Ιδρυμάτων (Π36).  

 

4.1.4 Συμμετοχή στο Eυρωπαικό πρόγραμμα COST 

 

Μέλος του ευρωπαικού προγράμματος COST Action FP1204, αν. εκπροσωπος της Ελλάδας 

 

Με τίτλο «Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and 

managing urban forests», συμμετοχή στην ομάδα WG1 

 

4.1.5 University of Basilicata 

 

Mετάβαση για επιστημονική έρευνα και ενημέρωση στο Πανεπιστήμιο της Basilicata, στη πολη 

Potenza, στην Ιταλία, 19 - 24 Μαϊου 2018, με εκπαιδευτικη αδεια επισκέπτη καθηγητή.  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο εν λόγω Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (Π13β),  

- εγιναν διαλέξεις υπό μορφή σεμιναρίου σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με 

κεντρικό άξονα το “Green ICT: a challenge for the environment and sustainable development” και, 

-πραγματοποιηθηκε επιστημονική έρευνα και σχεδιασμός περαιτέρω κοινών δράσεων αλλά και 

δημοσιεύσεων στο ως άνω αντικείμενο. 

- Υπογραφηκε διμερής συμφωνία στο πλαισιο του ERASMUS+ μεταξυ των 2 Ιδρυμάτων. 

 

 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
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Συμετοχή σε σεμινάρια εξειδίκευσης σε θέματα δικτύων, διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών, 

λογισμικού, εξ’αποστάσεως εκπάιδευσης, κ.λπ. (Π14-27) 

 

 

5. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ-ΘΕΣΕΙΣ 

 

1987-1990, ως αναλυτής- προγραμματιστής στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης της εταιρείας «Κέντρο 

Μηχανογραφικών Εφαρμογών-ΚΜΕ», με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού και τον 

προγραμματισμό για εμπορικές και στατιστικές εφαρμογές και ως εκπαιδευτής στο Τμήμα 

Εκπαίδευσης της εταιρείας «Κέντρο Μηχανογραφικών Εφαρμογών-ΚΜΕ» σε 

εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν στο γνωστικό αντικείμενο 

«Προγραμματισμός Η/Υ». (Π28) 

  

1991-2001, μέλος ΕΔΤΠ-ΑΤ, και κατόπιν ΕΤΕΠ-ΠΕ, στον Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Φυσικών Πόρων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, (Π29) 

2001-2007, λέκτορας στο Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής και μέλος του Δ.Ε.Π. του Τομέα 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Α.Π.Θ. (Π30) 

2007-2015, επίκουρος καθηγήτρια στο Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής και μέλος του Δ.Ε.Π. του 

Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ   1060/19-12-07) Πρυτ. Πραξη 29821/28-12-2007 (Π31).  

2012- 2015, Μονιμη στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με την Πρυτανική Πράξη 13116/6-2-2012 

που δημοσιευθηκε στο ΦΕΚ 217/ 28-2-2012, τ.Γ’, (Π31α) 

2015- σήμερα , Αναπληρώτρια καθηγήτρια Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής και μέλος του Δ.Ε.Π. 

του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. ΦΕΚ 

599/26_6_2015  τα’ Γ (Π31β) 

2008-σήμερα, Υπεύθυνη της Νησίδας ΗΥ της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π. (ΓΣ 727/17-1-08) (Π32) 

2017-2018 Διευθύντρια των Εργαστηρίων Δασικής Πολιτικής και Δασικής Πληροφορικής του 

Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. (Συνεδρίαση 295/4-7-2017) (Π68) 

2017-2018 Διευθύντρια του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμήματος 

Δασολογίας και Φ.Π. (Πρυτανική Πράξη 6530/21-11-2017) (Π69) 

2018-2019 Διευθύντρια του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμήματος 

Δασολογίας και Φ.Π. (Πρυτανική Πραξη 27642/9-7-2018) (Π70) 

15/11/2018-31/08/2021 Διευθύντρια των Εργαστηρίων Δασικής Πολιτικής και Δασικής 

Πληροφορικής του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 709/30.11.2018, αρ.πρωτ.:7849) 

(Π71,74) 

2018-2020 Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση 

Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση» (συν.αριθμ.:25/27-

8-2018//23/26-6-2018, α.π. 2837) (Π72) 

 

 

 

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

6.1 ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ 

 

1987-1990, ως εκπαιδευτής στο Τμήμα Εκπαίδευσης της εταιρείας «Κέντρο Μηχανογραφικών 

Εφαρμογών-ΚΜΕ» με διδασκαλία στα εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν 

στο γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Η/Υ». Ειδικότερα δίδαξα για τρία συνεχή ακαδημαϊκά 

έτη 1987-1990, τεχνικές προγραμματισμού με τις γλώσσες PASCAL και  BASIC (Π28) 



 6 

1991-2001, στον Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμήματος Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος, ως μέλος ΕΔΤΠ-ΑΤ, και κατόπιν ΕΤΕΠ-ΠΕ. Από την θέση αυτή, εκτός των 

άλλων διοικητικών μου καθηκόντων, συμμετείχα στη συνδιδασκαλία των εργαστηρίων των 

μαθημάτων (Π33). Αναλυτικά, συμμετείχα στη συνδιδασκαλία των εργαστηρίων των μαθημάτων: 

Δασική Πληροφορική Ι, υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου, για τα ακαδημαϊκά έτη 1997-98, 1998-

99, 1999-2000, 2000-2001, 

Δασική Πληροφορική ΙΙ, υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-

2001, 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου, για τα ακαδημαϊκά έτη 1992-

93,1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική, μάθημα επιλογής του 2ου εξαμήνου, 1996-97, 1997-98, 1998-

99, 1999-2000, 2000-2001, 

Δασική Πληροφορική, μάθημα επιλογής του 6ου εξαμήνου, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 

1996-97 

 

6.2. ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ (2001-σήμερα) 

 

6.2.1. Στη βαθμιδα του λέκτορα  2001-2007 

 

Ως λέκτορας 2001-2007, (και ως επίκουρος καθηγήτρια στο Εργ. Δασικής Πληροφορικής, στη Σχολή 

Δασολογίας και Φ.Π., για το ακαδ. έτος 2007-2008), δίδαξα 

  

Α. συνδιδασκαλία θεωρίας και εργαστηρίων των μαθημάτων  

Δασική Πηροφορική Ι, υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου,  

Δασική Πληροφορική ΙΙ, υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου,  

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου,  

 Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική, μάθημα επιλογής του 2ου εξαμήνου 

 Πληροφορική- Εφαρμογές Πολυμέσων, μάθημα επιλογής του 6ου εξαμήνου (από το ακαδ. έτος 

2004-2005 έως και σήμερα) 

Β. μέλος της διδακτικής ομάδας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του 4ου έτους στο 

πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου, στο αντικείμενο της Δασικής Πολιτικής-Εκτιμητικής. 

Γ. συνδιδασκαλία του μαθήματος ΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙV-Δίκτυα Υπολογιστών  και 

Διοίκηση Εργων στο 4ο εξάμηνο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., στην 4η εξειδίκευση. Από το ακαδημαϊκό 

έτος 2006-2007 το μάθημα διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο σπουδών. 

 

6.2.2. Στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (2008-2015) 

 

Προπτυχιακά μαθήματα 

 Πλήρης διδασκαλία  

 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου, 

  Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική, μάθημα επιλογής του 2ου εξαμήνου 

 Πληροφορική- Εφαρμογές Πολυμέσων, μάθημα επιλογής του 6ου εξαμήνου  

 Δίκτυα ΗΥ στη Δασοπονία , μάθημα επιλογής του 9ου εξαμήνου 

 Περιφερειακη Ανάπτυξη, μάθημα επιλογής του 10ου εξαμήνου, από το 2013-14 

 

Συνδιδασκαλία  

 Δασική Πληροφορική ΙΙ, υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου, 

 Δασική Οικονομική ΙΙ, υποχρεωτικό μάθημα 8ου εξαμήνου, διδ. ετος 2013-14 

 

Διατμηματικό Συλλογικό Μάθημα του ΑΠΘ  
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 «Εισαγωγή στις σπουδές φύλου», ΣχολήΠαιδαγωγική, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Ενότητα 12, «Το φυλο στα ανώτερα φυτα» 2015-16 

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα 

 Δίκτυα Υπολογιστών  και Διοίκηση Εργων στο Β’ εξάμηνο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., στην 4η εξειδίκευση 

 Βάσεις δεδομένων, στο Β’ εξάμηνο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., στην 4η εξειδίκευση , από το ακαδ. ετος 2010-

11 

 Πληροφοριακά Συστηματα και Περιβάλλον, στο Γ εξάμηνο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για τα ακαδ. έτη 2007-8, 

2008-9, 2011-12, 2012-2013 (συνδιδασκαλία με τον κ. Λεφακη) 

 Πληροφοριακά Συστηματα και Περιβάλλον, υποχρεωτικο μάθημα Α’ εξ. της κατευθυνσης 

«Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της 

Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. για τα ακαδ. έτη 2013-14, 2014-15. 

 

6.2.3. Στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (2015) και μέχρι σήμερα 

 

Προπτυχιακά μαθήματα 

 Πλήρης διδασκαλία  

 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου, 

 Δασική Πληροφορική Ι, υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου 

 Δασική Πληροφορική ΙΙ, υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου 

 Δασική Πολιτική Ι, υποχρεωτικό μάθημα 9ου εξαμήνου, από το 2017 

 Δασική Πολιτική ΙΙ, υποχρεωτικό μάθημα 10ου εξαμήνου, από το 2017 

 Δασικό Δίκαιο, υποχρεωτικό μάθημα μάθημα 10ου εξαμήνου, από το 2017 

 Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική, μάθημα επιλογής του 2ου εξαμήνου 

 Πληροφορική- Εφαρμογές Πολυμέσων, μάθημα επιλογής του 6ου εξαμήνου  

 Δίκτυα ΗΥ στη Δασοπονία , μάθημα επιλογής του 9ου εξαμήνου 

 Περιφερειακή Ανάπτυξη, μάθημα επιλογής του 10ου εξαμήνου, από το 2013 

 

Διδασκαλία σε άλλα Τμήματα του ΑΠΘ  

 «Διαχείριση Περιβάλλοντος», μάθημα 10ου εξαμήνου, Τομέας Ενέργειας, Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, από το 2016- σήμερα (Π73) 

 

Μεταπτυχιακά Μαθηματα 

 ΠΜΣ κατευθυνση «Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων»  

 Πληροφοριακά Συστηματα και Περιβάλλον, υποχρεωτικο μάθημα 

Α’ εξ., του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Α.Π.Θ. το ακαδ. έτος 2013-2017 

 ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή 

και Αξιοποίηση» 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Περιβάλλον, υποχρεωτικο μάθημα 

Α’ εξ, στην κατεύθυνση «Διαχείριση – ανάπτυξη Δασών & Φυσικών 

Πόρων» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Α.Π.Θ. το ακαδ. έτος 2018-2019  

 Περιβαλλοντική Πολιτική, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Τουρισμός, Β’ εξ, 

συνδιδασκαλία, στην κατεύθυνση «Διαχείριση – ανάπτυξη Δασών & 

Φυσικών Πόρων»., του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. το ακαδ. έτος 2018-2019 
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 ΠΜΣ «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιο-Οικονομία» 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Περιβάλλον, 

υποχρεωτικο μάθημα Α’ εξ, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. το ακαδ. έτος 2018-2019 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής, Αειφορική Ανάπτυξη και Εναλλακτικός 

Τουρισμός», υποχρεωτικό μάθημα επιλογής Β’ εξ., του τμήματος 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. το ακαδ. έτος 

2018-2019 

 Περιφερειακή Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες, υποχρεωτικό μάθημα 

επιλογής Β’ εξ., του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

του Α.Π.Θ. το ακαδ. έτος 2018-2019 

 Αειφορία και Αναπτυξιακή Πολιτική, υποχρεωτικό μάθημα επιλογής 

Β’ εξ., του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Α.Π.Θ. το ακαδ. έτος 2018-2019 

 Διατμηματικό ΠΜΣ «Τουρισμός και Τοπική Ανπάπτυξη» 

  Μεθοδολογία έρευνας, υποχρεωτικο μάθημα Α΄ εξ, συνδιδασκαλία, 

του Α.Π.Θ. το ακαδ. έτος 2018-2019 

 E – tourism: Εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στον Τουρισμό, υποχρεωτικο μάθημα Α΄.εξ, του 

Α.Π.Θ. το ακαδ. έτος 2018-2019 

 Πράσινος Τουρισμός και Ευρωπαική Ανπτυξιακή Πολιτική Β’ εξ, 

μάθημα κατεύθυνσης «Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός», του 

Α.Π.Θ. το ακαδ. έτος 2018-2019 

 

6.3. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΘ 

 

-Διδασκαλία σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ΕΠΕΑΕΚ του ΕΜΠ, στην 6η ενότητα των νέων 

τεχνολογιών «Νέες Τεχνολογίες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στο πρόγραμμα  «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών και στελεχών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» , ΕΠΕΑΕΚ 2,  Μέτρο 2.51, Ενέργεια  

2.51., Πράξη 2.5.1.a . Ε.Μ.Π. Επ. Υπ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. 

 

Ειδικότερα, δίδαξα σε τμήματα εκπαιδευτικών στις κατηγορίες Π3 και Π4 της  προσχολικής, 

Α-βαθμιας και Β-βάθμιας εκπαίδευσης για τη Ν.Α. Σερρών (Νοέμβριος 2007), για τη Ν.Α. Δράμας 

(Ιανουάριος 2008) και για τη Ν.Α Θεσσαλονίκης (Μάρτιος 2008). Οι εισηγήσεις αφορούν τόσο στην 

ενότητα κορμού όσο και στην εξειδίκευση στο αντικείμενο της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 

στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (Επιστ. Υπ. της Κ.-Α. Μακεδονίας/Θράκης Καθ. κ. Α. Καραμέρης) 

 

-Διδασκαλία στο Διατμηματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων και ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τιτλο «Περιβαλλον-Νεες Τεχνολογίες», στο 2ο έτος (κύκλος 

διαλέξεων) 

ακαδ. ετη  2006-7, 2008-9, 2009-10 (Π34,35) 

 

 «Υπηρεσίες Διαδικτύου στην προστασία  του Περιβαλλοντος και την Αειφορο Αναπτυξη» 20-

6-2007 (Π34) 

 «Οι νέες τεχνολογίες για την αειφορία και την ολοκληρωμενη βιωσιμη αναπτυξη» 12/11/2008 

και 2/12/2009 (Π35) 

 «Οργανωση και Διαχειριση Περιβαλλοντικων Δεδομενων» 9/12/2009 (Π35) 

 

7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

Συμμετείχα στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα: 
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7.1. Ευρωπαικά προγράμματα 

 «Συναλλακτικό Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Περιβαλλοντικών Αποφάσεων» (Transactional 

Environmental Support System – TESS) Αρ. 82512. 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σεπτ. 2010-Ιουνιος 2011. Project co-ordinator: Καθηγητής Τμήματος 

Γεωπονικής Α.Π.Θ., Β. Μανος. 

 Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα-OPEN COURSES, Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, 

υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις Αρ. 86976, Δεκ. 2013- Ιουλ. 2015. Υπ. για 

το Τμήμα Δασολογίας και ΦΠ. Εκπρόσωπος Δασολογιας & ΦΠ .ΑΠΘ. Επ. Υπευθ. Π. Μητκας 

 Επιστημονική υπεύθυνη Ευρωπαϊκού έργου Interreg Greece - Bulgaria με τίτλο «Stage For Cross 

Border Culture - CULSTAGE» υλοποιείται από τον Δήμο Παγγαίου (Επικεφαλής Εταίρος), το 

Α.Π.Θ. (Εργαστηριο Δασικης Πληροφορικης) καθώς και τους Cultural Centre "Otets Paisiy - 

1919", Scientific Society for Social Cohesion & Development (EPEKSA), Cultural Center 

“Emanuil Vaskidovich – 1886 και το Rozhen Monastery "Rozhdestvo Bogorodichno", Melnik. 

 

7.2. Εθνικά προγράμματα  

 Κοινωνικοπολιτικές Συνθήκες στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου. 1993. Φορέας 

Χρηματοδότησης: Γ.Γ. Υπ. Πολιτισμού. Επιστ. Υπ.:. Καθηγητής Αν. Παπασταύρου 

 Αναπτυξιακή Μελέτη για τις Ορεινές περιοχές των Κρουσίων και του Πάικου του Νομού 

Κιλκίς, 1995. Φορέας Χρηματοδότησης: Ν.Α. Κιλκίς. Επιστ. Υπ. Καθηγητής Αν. 

Παπασταύρου 

 Σπουδές Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, μια Σύγχρονη Επαγγελματική 

Επιλογή.1998 Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Κινητικότητας ΔΡΑΣΗ ΙΙ. ΥΠΕΠΘ, 

Επιστ. Υπ.: Καθηγητής Αν. Παπασταύρου 

 Αναμόρφωση ΠΠΣ Τεχνολογική Αναμόρφωση του ΠΠΣ του Τμήματος Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος. Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΠΘ, 3ο ΚΠΣ-ΕΕ. Επιστ. Υπ.: 

Καθηγητής Κ.-Α. Δούκας 

 Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος Η/Υ ανάλυσης κοινωνικών-οικονομικών- πολιτιστικών 

παραγόντων, καθώς και νομοθετικών πλαισίων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα πρόληψης 

δασικών πυρκαγιών της χώρας μας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιστ. 

Υπ. Καθηγητής Αν. Παπασταύρου 

 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», ΕΠΕΑΕΚ 2,  

Μέτρο 2.51, Ενέργεια  2.51., Πράξη 2.5.1.a . Ε.Μ.Π. Επιστ. Υπευθ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, 

Καθηγητής Ε.Μ.Π. (2008-2009) 

 Έρευνα του υδατοστερεομεταφορικού προβλήματος και των χωροθετικών δυνατοτήτων των 

χειμάρρων του Δήμου Τυμπακίου στα πλαίσια επίλυσης των υδατικών τυο προβλημάτων. 

Πιλοτικές εφαρμογές στους χειμάρρους «Μάγειρο» και «Μαγαρικάρι». Επιστ. Υπεύθυνος:. 

Επ. Καθηγητής Θ. Παυλίδης 

 Διερεύνηση των υδατικών και αποχετευτικών προβλημάτων του Δήμου χερσονήσου και 

σχεδιασμός ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισής τους. Πιλοτική εφαρμογή 

στον οικισμό ανάληψης. Επιστ. Υπεύθυνος:. Επ. Καθηγητής Θ. Παυλίδης 

 Έρευνα αντιμετώπισης των πλημμυρικών προβλημάτων των χειμάρρων του Δήμου Αγίου 

Γεωργίου . Πιλοτικές εφαρμογές. Επιστ. Υπεύθυνος:. Επ. Καθηγητής Θ. Παυλίδης 

 Σχεδιασμός αντιμετώπισης των προβλημάτων στο Ν. σερρων και κατασκευή μιας ερευνητικής 

λιμνοδεξαμενής στην περιοχή του Λαιλιά.  Επιστ. Υπεύθυνος:. Επ. Καθηγητής Θ. Παυλίδης 

 Αρχές και συστήματα αντιμετώπισης του πλημμυρικού προβλήματος του χειμάρρου 

Μαγείρου. Επιστ. Υπεύθυνος:. Επ. Καθηγητής Θ. Παυλίδης 

 Καινοτόμες τεχνολογίες για τη φυσική αναπαραγωγή εμπορικών γηγενών ειδών ψαριών 

επιλεγμένων με μοριακές γενετικές μεθόδους Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΠΑΛ 2007-2009. 

Καινοτόμα Μέτρα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιστ. Υπεύθυνος:. 

Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ., Κ. Τριανταφυλλίδης  
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 «URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Αξιοποίησης του Αστικού και Περ

ιαστικού Πράσινου» ΕΣΠΑ  2007-2013,  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Θεσσαλιας –

 Στερεας Ελλαδας –Ηπειρου 2007- 2013», Άξονας προτεραιότητας 9 «Ψηφιακη  Συγκλιση  

Και  Επιχειρηματικοτητα  Ηπειρου, Επιστ. Υπευθ. Γρ. Βάρρας. 

 ΑΙΘΗΚΟΣ Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της 

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, σε Πληθυσμούς Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών. 

ΓΓΕΤ. 2016 

 «Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο ΑΠΘ: Έμφυλη Διάσταση, Κοινωνική Ευαλωτότητα. 2017. 

Χαραλάμπους Χ., Χατζόπουλος Στ. Α., Κολυβά-Μαχαίρα Φ., Αγγελής Λ., Τσιτσώνη Θ., 

Παπαδοπούλου Σ., Ανδρεοπούλου Ζ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπό την 

αιγίδα της Επιτροπής Φύλου και Ισότητα του Α.Π.Θ. και του Παρατηρητηρίου των 

Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του Α.Π.Θ. και χρηματοδοτείται από την Επιτροπή 

Ερευνών του Α.Π.Θ, 2017 

 “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τα Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα: Ψηφιακή 

Ιχνηλασιμότητα και Αξιοποίηση στην Ελλάδα”. Επιστημονικά υπεύθυνη. ΕΛΙΔΕΚ, 2018 

 

7.3. Προγράμματα LLP ERASMUS, «Δια βίου Μάθηση» 

Διατηρώ ως ακαδημαϊκή υπεύθυνος 4 προγράμματα LLP Life Long Learning (Higher Education) «Δια 

Βίου Μάθηση» του Τομεακού προγράμματος ERASMUS (2009-2013), και τωρα ERASMUS plus 

(2014-2020)  στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας του Α.Π.Θ. σε ισχύ:  

 Universitatea POLITEHNICA, Bucuresti, Romania  

o Ass. Professor Dr. Carolin Constantin, Fac. Of Applied Chemistry and Material 

Sciences  

 EGE University, Izmir, Turkey 

o Professor, Dr. Hulya Atil, Faculty of Agriculture, Biometry- Genetics Unit  

 Universita degli studi di Napoli PARTHENOPE,  

o Ass. Prof. Dr. Rosa Misso, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Dipartimento di Studi Economico Giuridici 

 University of Basilicata,  

o Ass. Professor, Dr. Giovanni Quaranta, Department of Mathematics, Computers  

 

8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  

 

Ως μέλος ΔΕΠ της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. συμμετείχα ως 

 

8.1. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ & ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 Προπτυχιακό επίπεδο 

 Επιβλέπουσα σε πτυχιακές εργασίες φοιτητών της Σχολής στο γνωστικό μου αντικείμενο  

 Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής σε πτυχιακές εργασίες φοιτητών της Σχολής 

 

 Μεταπτυχιακό επίπεδο 

 Επιβλέπουσα σε μεταπτυχιακές διατριβές μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στο γνωστικό 

μου αντικείμενο  

-«Η αξιοποίηση της τεχνολογίας ΒΔ και του προγραμματισμού στην αειφορικη περιβαλλοντική 

ανάπτυξη-πολυμεσικη εφαρμογή για την ιχθυοπανιδα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας», 2006, Ι. 

Κυρκενιδης  

-«Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την οργάνωση και το σχεδιασμό διαδικτυακου τόπου, τοπικού 

χαρακτήρα, με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον», 2007, Σκραπαλιώρη Κ. 

-«Αξιοποίηση τεχνολογίας Διαδικτυου για την προβολή του χώρου δασικής αναψυχής στο φράγμα της 

Θέρμης», 2007, Α. Αθανασιάδης  

-«Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην προστασία του περιβάλλοντος», 2010, Κ. Δημητρίου 
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-«Οι Βάσεις Δεδομένων στην καταγραφή και σύγκριση των ευρωπαϊκών και τροπικών ξύλων», Ι. 

Τζουλης, 2011 

-«Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων στην περιβαλλοντική παρακολούθηση», Σ. Βουραντωνης, 2012 

-«Αξιολόγηση της Διαδικτυακής Προβολής και Προώθησης των Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας», Χ. 

Κολιούσκα, 2013 

-«Αξιοποίηση των Βάσεων δεδομένωνγια επιλογή των κατάλληλων ειδών στη διαμόρφωση του αστικού 

πρασίνου στην περιοχή Θεσσαλονίκης», Σ. Ντίνα, 2014 

-«Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για οργάνωση δεδομένων 

δασικής παραγωγής-Η περίπτωση του όρους Πάικου», Γ. Τζάκος 2015 

-“Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Διαδραστικά Διαδικτυακά Συστήματα για τη Διαχείριση 

Περιβαλλοντικής Χωρικής Πληροφορίας Δασικής Γης”, Τ. Μπουχούνας 2017 

- “Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης για την προσβασιμότητα και 

προσπελασιμότητα δασικών περιοχών”, Χ. Λιοτήρης, 2017 

- “Ενεργειακή βιωσιμότητα και αιολικά πάρκα: Μια πράσινη τεχνολογική προσέγγιση”, Δ.-Α. 

Μπαρδάκης 2018  

- “Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στις δασικές υπηρεσίες στην Ελλάδα”, Χ. Λαμπρίδης, 2018  

- ¨Η συμβολή της τεχνολογίας της πληροφορίας στην καταγραφή και διάχυση δεδομένων και 

πεπραγμένων της δασικής υπηρεσίας”, Χ. Καλτσίδου, 2018  

- “Αξιοποίηση του διαδικτύου στο ηλεκτρονικό εμπόριο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Η 

περίπτωση της Κύπρου”, Χ. Χρυσάνθου, 2018 

 

 Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής σε μεταπτυχιακές διατριβές μεταπτυχιακών 

φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στο γνωστικό μου αντικείμενο από τη Σχολή Δασοπονίας και Φ.Π., 

Α.Π.Θ. 

 

 Μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής σε μεταπτυχιακές διατριβές 2 μεταπτυχιακών 

φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στο γνωστικό μου αντικείμενo από την Ειδίκευση Αγρ. Οικονομίας, 

Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ 

-«Διερεύνηση της Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας για 

Αγροτικά προϊόντα», 2008, Βρυλλάκης Στυλιανός, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Ειδ. Αγροτικής 

Οικονομίας, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ (παράρτημα 38) 

-«Διερεύνηση Διαδικτυακής Επάρκειας Ιστοσελίδων των Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών στην 

Ελλάδα» 2014, Μπάτζιος Αθανάσιος  Μεταπτυχιακή Διατριβή, Ειδ.Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα 

Γεωπονίας, Α.Π.Θ. (παραρτημα 39α) 

 

 Μέλος της 3-μελους επιτροπής στη μεταπτυχιακή διατριβή που εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

ERASMUS με το  “Ovidius” University Constanta, Faculty of Natural and Agricultural 

Sciences, Conf.univ.Dr Lucica Tofan, επιβλέπουσα «Management of freshwater fish species 

through a database» 2010, Daniela Vasile (Π40) 

 

 Διδακτορικές διατριβές 

 Επιβλέπουσα 8 διδακτορικών διατριβών  

Εχουν ολοκληρωθεί 6 διατριβές: 

- “Αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων για την ανάπτυξη εργαλείου πληροφορικής  για τη Δασική 

Υπηρεσία στα πλαίσια του χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων” Α. Αθανασιάδης,  

- «Ανάπτυξη Μοντέλου Πληροφοριακού Συστήματος με αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων για 

διοικητικές πράξεις στη Δασική Υπηρεσία» Δ. Καρακύριος 

- «Σχεδιασμός και μελέτη παραμετροποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης στο διαδίκτυο 

στα πλαίσια  δασογεωργικών οικοσυστημάτων»  Ι. Κυρκενίδης 

- “Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη βελτιστοποίηση της παραγωγή, 

διακίνηση και εμπορία στρογγυλης και πριστης ξυλείας ελατής και οξιάς”, Ι. Τζούλης 
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- «Αξιολόγηση της Ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών και Επικοινωνίας στην 

περιβαλλοντική πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,  Χριστιανα Κολιουσκα 

- «Θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού, διαχείρισης και προστασίας αστικού-περιαστικού πρασίνου και 

ελεύθερων χώρων. Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης», Δημήτριος Βάσσιος 

 

Σε εξελιξη: 

- «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τα μη ξυλώδη δασικά προϊόντα: Ψηφιακή 

ιχνηλασιμότητα και αξιοποίηση στην Ελλάδα», υπ.διδ. Αγνή Καλφαγιάννη 

- «Έρευνα για καινοτόμους μεθόδους εκτίμησης δασικών παραμέτρων μέσω αισθητήρων και 

τεχνητής νοημοσύνης», υπ.διδ. Γεώργιος Μάρας 

 

 

 Μέλος της 3-μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για διδακτορικές διατριβές από τη Σχολή 

Δασοπονίας και Φ.Π  και της Σχολής Γεωπονίας Α.Π.Θ. (έχουν ολοκληρωθεί) 

- -«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση 

εσωτερικών υδάτινων οικοσυστημάτων», Κ.Πανυτσίδης  

- «Ανάπτυξη περιβάλλοντος εφαρμογής για διαχείριση πολλαπλών σκοπών σε δασικά 

οικοσυστήματα» Ε. Τασούλας 

- «Η επίδραση των τεχνολογιών πληροφορικής στη διοίκηση ολικής ποιότητας: έρευνα στις 

ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων." Σ. Ζιουπου, Σχολής Γεωπονίας Α.Π.Θ 

- "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κόμβου στο Διαδίκτυο για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και 

Μάνατζμεντ της Γεωργικής Παραγωγής", Θ. Μπουρναρης, Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ.  

- “Συμπεριφορά των καταναλωτών σε μεθόδους προώθησης τροφίμων”, Γ. Τσεκουρόπουλος 

Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ.  

 

 Μέλος της 3-μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για διδακτορικές διατριβές (σε εξελιξη) 

-  «Διερεύνηση των τεχνικοοικονομικών και κοινωνικών παραγόντων της καλλιέργειας της 

ελιάς», υπ.διδ. Κων/νος Αθανασιάδης, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 

- «Αλιευτική παραγωγή και διαχείριση λιμνών της Βόρειας Ελλάδας», υπ. Διδ. Ειρήνη Αλεξίου, 

Τμημα Δ&ΦΠ 

- «Αλιευτική παραγωγή και διαχείριση παράκτιων λιμνών και λιμνοθαλασσών της Βόρειας 

Ελλάδας», υπ. Διδ. Κοσμάς Σωφρονίδης, Τμημα Δ&ΦΠ 

 

 Μέλος της 7-μελους εξεταστικής επιτροπής για διδακτορικές διατριβές στο Τμήμα Δασολογίας 

και ΦΠ  

 

 Επίβλεψη μεταδιδακτορικής έρευνας 

 

- «Δημιουργία μοντέλου αξιολόγησης κρατικών ενισχύσεων προς τις ΜΜΕ για έργα ΕΤΑ και 

περιβαλλοντικής προστασίας», Μ. Τρίγκας, 2013,  Χρηματοδότηση :Επιτροπή Ερευνών 

 

Σε εξελιξη: 

- «Διερεύνηση της αξιοποίησης των ευφυών υπηρεσιών, δράσεων και εφαρμογών στη σύγχρονη 

δασοπονία: Εξέλιξη και Προοπτικές», Χρ. Κολιούσκα, συνεδρίαση τμήματος Δασολογίας και 

ΦΠ, ΑΠΘ 1/14-9-2018 

 

 Εκλεκτορικά Σώματα 

 Μέλος του εκλεκτορικού σώματος σε εκλογές του οικείου Τμηματος, του Τμηματος 

Δασολογίας και Διαχείρησης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων τοιυ Δ.ΠΘ και του 

Τμηματος Γεωπονίας και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

 Άλλες επιτροπές 
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 Μέλος της εξεταστικής επιτροπής για τους υποψηφίους Π.Δ. 407/1980 στο αντικείμενο της 

«Δασικής Πληροφορικής»  

 Μέλος της εξεταστικής επιτροπής για τους υποψηφίους, κατόχους διδακτορικού ΕΔΒΜ 45 στο 

αντικείμενο της «Δασικής Πληροφορικής» και της «Δασικής Πολιτικής» 

 Μέλος της εξεταστικής επιτροπής για το Διαγωνισμό Κληροδοτήματος Σ. Χλωρού για την 

αποστολή στην Δ. Ευρώπη διπλωματούχων δασολόγων, που πραγματοποιήθηκε στο Ε.Μ.Π., 6 

και 7 Ιουλίου 2005, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Α.Π. 15561/27.6.2005) για τις 2 

θέσεις στη «Δασική Πληροφορική»  

 Μέλος της ομάδας αξιολόγησης υποψηφιοτήτων του προγράμματος υποτροφιών (2005-2006) 

για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα στο αντικείμενο της Δασικής Πληροφορικής από το 

ΙΚΥ, (Αρ. Πρ. 7663/20-5-2005/ΙΚΥ). 

 

8.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ στο ΤΜΗΜΑ Δασολογίας και ΦΠ  &  ΑΠΘ 

 

 Πρόεδρος Επιτροπής για την ίδρυση νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (αρ. συνεδρ. 12/9-2-2018) (Π42) 

 Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Δασικών 

και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση» (συν.αριθμ.:25/27-8-

2018//23/26-6-2018, α.π. 2837) (Π72) 

 Διευθύντρια των Εργαστηρίων Δασικής Πολιτικής και Δασικής Πληροφορικής του Τμήματος 

Δασολογίας και Φ.Π. (Π71,74) 

 Διευθύντρια του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμήματος 

Δασολογίας και Φ.Π. (2017-σήμερα) (Πρυτανική Πράξη 6530/21-11-2017 & (Πρυτανική 

Πραξη 27642/9-7-2018) (Π69,70) 

 Υπεύθυνη της Νησίδας ΗΥ της Σχολής Δασολογίας και ΦΠ από το έτος 2008 (ΓΣ 727/17-1-

08) (Π32) 

 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. για το ακαδημαϊκό 

έτος 2017-2018 (Π75) 

 Αναπληρωματικό μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης 

Πανεπιστημιακών Δασών του ΑΠΘ (Πρυτανική Πράξη 23812/20-6-2017) (2017-σήμερα) 

(Π76) 

 Τακτικό μέλος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ από το 2015- σήμερα (2 θητείες) 

(Π85) 

 Συντονίστρια της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος (αρ.συνεδρ. 31/08-03-2016) (Π43) 

 Συντονίστρια της Ερευνητικής ομάδας για το Ντοκιμαντέρ από την Επιτροπή Φύλου και 

Ισότητας με τίτλο "Ένα ταξίδι με τις γυναίκες στα 90 χρόνια του ΑΠΘ" 

 Ακαδημαική Εκπρόσωπος της Σχολής ΔΦΠ για επισκέψεις Σχολείων και παρουσίαση της 

Σχολής, ως Μέντορας στην «Ημέρα Μεντόρων», 16/4/2013, στα πλαισια του προγράμματος 

«ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Για ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ», Υπ. 

ΣΕΠ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (Π44α) και  

 Παρουσιαση της Σχολής στην ημερίδα για την «Ημερα Καριερας» Φεβρ. 2013, στο 

Πολυτεχνείο και στην επισκεψη μαθητων στις εγκαταστασεις του Φοινικα( Π44α1) 

 Εκπρόσωπος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στην Ημέρα Μεντόρων 

για την ενημέρωση των μαθητών της Β’ Λυκείου (αρ.συνεδρ. 8/15-12-2017) και Σύμβουλος 

Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές (αρ.συνεδρ. 5/16-11-2017) (Π77) 

 Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές (αρ.συνεδρ. 5/16-11-2017) (Π78) 

 Εκπροσωπος για τη Σχολή Δασολογίας και ΦΠ, «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ – 

Opencourses», ιδρυματικη δράση του Α.Π.Θ. για την Αναπτυξη και Διαθεση Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. (Π44B) 

 Τακτικό μέλος στην Ομάδα Διοικητικού Έργου ΟΔΕ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και της Ομάδας 

Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ) και 
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συγκρότηση κοινής ομάδας Διοίκησης έργου (ΟΔΕ) Διαχείρισης ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και 

(Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) εκπρόσωπος της Σχολής Δασολογίας και ΦΠ (Απόφαση ΠΣ 25115/29-5 –2013). 

(Π44) 

 «Αναπτυξη νέου ιστοχώρου του Α.Π.Θ.», Τακτικό μέλος της Ομάδα Διοικητικού Έργου Οδε-

WEB, Υπευθυνη Εργου  για τον κόμβο της Σχολής Δασολογίας και ΦΠ. στον Κεντρικό 

Ιστοχώρο του Α.Π.Θ.(2012) & Επιτροπής Φυλου και Ισότητας ΑΠΘ, (2015) 

  «Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Τμ. Δασολογίας και ΦΠ.» 2014. Υπεύθυνη Ανάπτυξης νεου 

Ιστοχώρου του Τμήματος ΔΦΠ  

 Εκπροσωπος της Σχολής Δ&ΦΠ στις Θεματικές Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού 2014-2020, 

του Υπ. Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων, Τακτικό Μέλος στην διαβούλευση στην Ομάδα 

«Παρακολούθηση & Αξιολόγηση - Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου» (Π79) 

 Εκπρόσωπος Σχολής Δ&ΦΠ για τη δημιουργία της Κεντρικής Βάσης Βιβλιογραφικών 

Δεδομένων του ΑΠΘ, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών της ΜΟΔΙΠ και του 

υπό ανάπτυξη πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ-ΑΠΘ) (Π80) 

 Παρουσιαση με θέμα «Νέες Τεχνολογίες για τη Σχολή Δασολογίας και ΦΠ», στην πενταμελή 

ομάδα των αξιολογητών στην διαδικασια εξωτερικής αξιολογησης της Σχολής (24/5/2012) 

 Μέλος Επιτροπών Διαγωνισμού και Παραλαβής στην Επιτροπή Ερευνών και στον Τομέα 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων 

 Μέλος στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος & 

Μέλος στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. 

 Μέλος τριμελούς επιτροπής για την έκδοση του ελληνικού και αγγλικού οδηγού σπουδών του 

Τμήματος, καθώς και του οδηγού μεταπτυχιακών σπουδών 2002-2003 

 Μέλος της επιτροπής για την οργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων 

της Δασολογίας στην Ελλάδα 1992 

 Εκπρόσωπος της 4ης κατεύθυνσης Σπουδών στην Εκδήλωση Ενημέρωσης των Φοιτητών β’ 

ετους 

  

8.3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ σε ΔΙΕΘΝΗ-ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

 

 Επιστημονικά Συνέδρια- Επιστημονική Αναγνώριση 

 Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Workshop “Sustainable development and the 

challenge of E-innovations for a green society”. 6th International Conference "Protection of 

Natural Resources and Environmental Management: The Main Tools for Sustainability" 

(PRONASEM 2016), Bucharest, Romania, November 11-13, 2016 (Π81) 

 Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας “Σύγχρονες επιχειρηματικές μέθοδοι 

προώθησης και προβολής αγρο-διατροφικών και περιβαλλοντικών προϊόντων». Σάββατο 6 

Ιουνίου 2015. ΕΠΕΓΕ- Eλληνικη Εταιρεια Πληροφορικης Και Επικοινωνιων Στη Γεωργια, Τα 

Τροφιμα Και Το Περιβαλλον, Θεσσαλονίκη (Π83) 

 Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του International Workshop (Within 18th Panhellenic 

Forestry Congress) “Information Technology, Sustainable Development, Scientific Networks 

& Nature Protection” 9-10 October 2017, Edessa 

 Προεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 7th International Conference- Hellenic 

Association of Information and Communication Technology in Agriculture, Food and 

Environment- HAICTA2015.  17-20 September 2015, Kavala, Greece. Το συνέδριο συν-

διοργανώνεται από την ΕΠΕΓΕ,  http://2015.haicta.gr 

 Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 6th 

International Conference- Hellenic Association of Information and Communication 

Technology in Agriculture, Food and Environment- HAICTA2013.  19-22 September 2013, 

Corfu, Greece. Το συνέδριο συν-διοργανώνεται από την ΕΠΕΓΕ (Παράρτημα Β. Ελλάδας και 

Θεσσαλίας) και το Τμημα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το ΑΠΘ, το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών & το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το Υπ. 

Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων.  http://2013.haicta.gr  (Π45α) 
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 Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 5th 

International Conference- Hellenic Association of Information and Communication 

Technology in Agriculture, Food and Environment- HAICTA2011.  8-11 September 2011, 

Skiathos, Greece. Το συνέδριο συν-διοργανώνεται από την ΕΠΕΓΕ (Παράρτημα Β. Ελλάδας 

και Θεσσαλίας), ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών & το ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης και το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων.  http://2011.haicta.gr  (Π45) 

 Συν-Πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής, Co-chair of Scientific Committee του Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου ITAFFE 10, 3rd International Congress on Information and 

Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Environment, 14-18/6/2010, 

Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey http://www.itaffe10.org (Π46) 

 Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, Οργανωτική Επιτροπή, Advanced Workshop for 

Information and Communication Technologies for Sustainable Agro-Environment -

AWICTSAE 08, που διοργανώθηκε από το Παράρτημα Β.Ε της ΕΠΕΓΕ Eπιστημονική 

Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία και το Περιβάλλον, 20-23 May 2008, 

Alexandroupolis, Greece (Π47) 

 2012 προσκεκλημενη ομιλήτρια_ Invited Speaker_Plenary Speech: «Green ICTs and 

Sustainability». International Conference “Agriculrural Informatics 2012”. University of 

Debrecen. Hungary (Π47α, 47β). 

 2018 προσκεκλημενη ομιλήτρια-Ιnvited speaker, “Global and Regional Environmental 

Protection – Glorep 2018”, Politechnique University of Timisoara, plenary speech, “Green Icts 

And Green Regional Policies: A Sustainability Approach” (Π84) 
 

 Μέλος σε Επιστημονικές και Οργανωτικές Επιτροπές Διεθνών Συνεδρίων 

 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του Seminar “Agenda 2030, food issue and European 

integration – From linear economy to circular economy”’. BENA International Conference on 

“Environmental Engineering and Sustainable Development”, organized by “1 December 1918” 

University of Alba Iulia and Balkan Environmental Association (BENA), Alba Iulia, Romania, 

25-27th May, 2017 (Π82) 

 6th International Conference "Protection of Natural Resources and Environmental 

Management: The Main Tools for Sustainability" (PRONASEM 2016), Bucharest, Romania, 

November 11-13. 

 BENA International Conference on “Environmental Engineering and Sustainable 

Development”, organized by “1 December 1918” University of Alba Iulia and Balkan 

Environmental Association (BENA), Alba Iulia, Romania, 25-27th May, 2017 

 International Symposium “Protection of the Black Sea Ecosystem and Sustainable 

Management of Maritime Activities“, VIIIth edition, PROMARE 2017, organized by the 

National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa“ and the Balkan 

Environmental Association (B.EN.A.), under the auspices of the Commission for the Protection 

of the Black Sea Against Pollution (BSC) and the General Fisheries Commission for the 

Mediterranean (GFCM), Constanta, Romania, 7-9 September 2017 

 ITU Kaleidoscope academic conference 2017 – “Challenges for a data-driven society”. 

Nanjing, China, 6‐8 November 2017.  

 The 2nd International Urban, Environment and Health Congress. “Future Cities". April 16-20, 

2018 in Urgup/Cappadocia.  

 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues, ICCMI 2018, 27-29 June 

2018, Athens, Greece 

 5th International Conference EBEEC 2013- Economies of Balkan and Eastern Europe 

Countries in the Changed World, 8-11 May 2013, University of Istabul, Turkey  

 E-democracy, 2013, 6-7 Dec 2013, Athens, Information  Society, μέχρι σήμερα 

 2nd International Conference on Innovation and Entrepreneurship (ICIE-2014) being held at 

The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA), Bangkok University, 

Thailand on 6-7 February 2014  

http://www.itaffe10.org/
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 “Socio-Economic Sustainability, Regional Development and Spatial Planning: European 

Dimensions and Perspectives”, University of Aegean, 4-7 July 2014,Mytilene 

 International Workshop “Environmental Conflicts: Planning, Issues and Resolution”, 

University of Bucharest, 4-6th September 2014. 

 European Conference on Social Media (ECSM 2014), University of Brighton, Brighton, UK, 

10-11 July 2014 (Π55β) 
 HERTSPO2015.  
 MELECON16, Mediterranean Electrotechnical Conference IEEE, University of Nicosia, 

Cyprus, April 2016 

 «Agricultural Informatics 2011», University of Debrecen, Programme committee 12-13 

November 2011, Debrecen, Hungary 

 «Agricultural Informatics 2012», University of Debrecen, Programme committee 21-22 

September 2012, Debrecen, Hungary 

 International Workshop “Global and Regional Environmental Protection-GLOREP 2010, 26-

28 November 2010, Polytechnic University Timisoara, Romania. 

 International Conference of Balkan Environmental Association με θέμα “Balkan collaboration: 

The Must for Better Life and Environment in S.E. Europe”, 6–9/11/2008, Florina, Greece. 

 International Conference :“Management and Sustainable Marine Development”, Balkan 

Environmental Association and Romanian Academy of Sciences, 15 – 18 May 2008, 

Constanta, Romania 

 International Workshop  με θέμα «Integration of Environmental Indicators and Monitoring 

within the Social, Economic, Cultural and Political Context of Planning for and Implementing 

Sustainable Development», 22-23rd July 2008, Ovidius University of Constanta-Romania, 

Faculty of Natural and Agricultural Sciences 

 4th International Environmental Conference με θέμα “Life Quality and Capacity Building in the 

frame of a safe environment” 17-20/3/2009, Katerini, Greece  

 International Conference of Balkan Environmental Association,” Sustainable Development in 

SE Europe”, 16-20/6/2009, Tekirdag-Instabul, Turkey 

 2nd International Conference on Tourism and Hospitality Management, Tourism Research Institute, 

June 14-15 2009, Athens, Greece 

 International Conference “Sustainable Development In Coastal Areas”, June 29th - July 1st 

2011,  Balkan Environmental Association. University Of Ioannina, Ioannina, Greece 

 2nd International Conference: New generation in Green Infrastructure, 8-9 November 2012, 

Thessaloniki 

 Agricultural Informatics 2012 Conference, AI2012, University of Debrecen, Scientific Program 

Committee (Π47β) μεχρι σημερα 

 International Workshop “Enterprise Organization Modeling and Simulation”, 2010 & 2012. 

Czech University of Life Sciences Prague, CTU in Prague, Czech Republic 

 European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE, από το ECIE από το 2010 

μεχρι σημερα (Π48) 

 Μελος της επιστημονικής επιτροπής κριτων του International Institute of Informatics and 

Systemics, http://www.iiis.org/iiis/IIIS_reviewers.asp. Eγκεκριμενο μελος  (approved reviewer) 

για τα διεθνη συνεδρια  

 EISTA, International Conference on Education and Information Systems, Technologies and 

Applications: από το EISTA 2010, εως και σημερα (Π48α, 48β, 51) 

 KGCM, International Conference on Knowledge Generation, Communication and 

Management από το 2008, KGCM08, (Π49,50) έως και σημερα 

 WMSCI, World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, από το WMSCI 

09, έως και σημερα 

 ICEME, International Conference Engineering and meta-data engineering, από το ICEME 

2010 μεχρι και σημερα 
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 S2ES2010, Ιnternational Symposium on Science 2and Expansion of Science (Π52) 

 SOIC, International Conference on Social and Organizational Informatics and Cybernetics, από 

το SOIC 2010 μεχρι και σημερα (Π53) 

 IMSCI, International multi-conference on Society, Cybernetics and Informatics, 4th IMSCI 

2010 μεχρι και σημερα 

 IMETI international multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, από το  

3rd IMETI 2010 μέχρι και σημερα (Π54) 

 ICETI International Conference on Education, Training and Informatics, από το ICETI2010, 

μέχρι και σήμερα (Π55) 

 8th EOMAS 2012- Enterprise Organization Modelling and Simulation 

(EOMAS, http://eomas.org) workshops at Applied Computer Science Conferences, Jun 26, 

2012 - Jun 26, 2012, Gdansk, Poland (Π55α) 

 

 Μέλος σε Επιστημονικές και Οργανωτικές Επιτροπές σε Εθνικά Επιστημονικά Συνέδρια-

Ημερίδες 

 

 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο “Η ελληνική δασοπονία μπροστά σε σημαντικές 

προκλήσεις” 

 Κρίση επιστημονικών εργασιών στο αντικείμενο της πληροφορικής στο 12ο Πανελλήνιο 

Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας με θέμα «Δάσος και Νερό», 3-6 

Οκτωβρίου 2005, Δράμα.  

 Κρίση επιστημονικών εργασιών στο αντικείμενο της πληροφορικής στο 14ο Πανελλήνιο 

Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, Οκτώβριος 2009, Πάτρα  

 Μέλος της οργανωτική επιτροπής σε Ημερίδες της ΕΠΕΓΕ-Επιστημονική Εταιρεία 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία και το Περιβάλλον (Παράρτημα Β. Ελλάδας 

και Θεσσαλίας)  

o «Εφαρμογές της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών»  26/5/2006 ΑΤΕΙΘ, 

Θεσσαλονίκη 

o «Νέες Τεχνολογίες και Γεωργία», 26/2/2007, Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη 

o «Γεωργία Ακριβείας: Εφαρμογές στην Ελλάδα» 10/5/2007, ΑΤΕΙΘ,  Θεσσαλονίκη 

o «Υιοθετώντας το Αγρόκτημα του μέλλοντος» 6/2/2010, Συν. Κέντρο. Ν. Γερμανός. 

Agrotica   

 Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου “Εκπαίδευση, 

Ανάπτυξη Και   Παραγωγή”, 17-18 Απριλίου 2008 Παράρτημα Άμφισσας, Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 

 Μέλος της Επιστ. Επιτρ. Των Συνεδρίων «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», «Νεος παιδαγωγός», 

Αθηνα, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της 2ης Διημερίδας του Τμηματος Οικονομικών 

Επιστημών του ΑΠΘ «Τουρισμός, παιδεία και Επικοινωνία», 16-17 Οκτωβρίου 2015, Ρόδος 

 

8.4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚA ΠΕΡΙΟΔΙΚA & ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜOΙ 

Διεθνη Εγκριτα περιοδικά 

 Executive Editor, International Journal of Sustainable Agricultural Management and 

Informatics, by Inderscience. (ISSN 2054-5819) (Π56Α) 

 Associate Editor, Journal of Agricultural Informatics, (ISSN 2061-862X) 

 Guest editor, Special issue in International Journal of Agricultural and Environmental 

Informatics, IGIGlobal (ISSN 1947-3192) 2016 & 2018 (Π56C) 

 Guest editor, Special issue in Journal of Regional Socio-Economic Issues, special 

issue: “An approach to the sustainability pillars: Studying Environment, Society and Economy 

for a better future”. 2018 

 

Editorial Board 

http://eomas.org/
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 Editorial Board, International Editorial Member, Journal of Environmental Protection and 

Ecology (impact factor journal) (ISSN ISSN 1311-5065) (Π56Β) 

 Editorial Board, Journal of Computing (ISSN 2151-9617)  

 Editorial Board, Regional Science Inquiry Journal, (ISSN: 1791-5961) (ISSN ONLINE: 1791-

7735) 

 Editorial Board, Review of Studies on Sustainability, Cesaretti Foundation, Napoli, Italy 

 

Κριτης σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 

 

Κριτης στα διεθνη επιστημονικά περιοδικά 

 Journal of Community Informatics. (ISSN: 1712-4441) 

 International Journal of Economic Sciences and Applied Research (IJESAR) 

[www.ijesar.org] (On line ISSN 1791-3373). 

 International Journal of Sustainable Development and Planning, ISSN: 1743-

761X)  

 International Journal of Innovation and Sustainable Development, ISSN: 1740-

8830 

 International Journal of Information Technology and Decision Making, ISSN: 

1793-6845 

 International Journal of Information Technology and Systems in Sustainable 

Enterprise Management, ISSN: 1548-1115 

 Journal of Agricultural Extension and Rural Development, ISSN: 2141-2170 

 International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660- 

4601) 

 Urban Planning (ISSN: 2183-7635) 

 IEEE Communications Standards Magazine 

 Journal for International Business and Entrepreneurship Development (ISSN 

online: 1747-6763, ISSN print: 1549-9324) 

 International Journal of Internet Marketing and Advertising (IJIMA) 

 Urban Science 

Κριτης σε εθνικά  έγκριτα περιοδικά 

 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

Συλλογικοί τόμοι 

 Co-Editor, Agricultural and Environmental Informatics, Governance, and Management: 

Emerging Research Applications. Eds.Andreopoulou, Z, Manos, B., Viaggi, D. and Polman, N. 

2011.  IGI Global. USA. ISBN13: 9781609604721; ISBN10: 1609604725; EISBN13: 

9781609604738 (Π56) 

 Co-Editor, E-innovation for sustainable development of natural resources during global 

economic crisis. Eds. Andreopoulou, Z., Samathrakis V., Louca S., Vlachopoulou M. 2013. IGI 

Global. USA. (Π57) 

 

 Editorial Board, Τόμος Ερευνητικών Εργασιών (2008), Τ.2. «Καινοτόμες Eφαρμογές της 

Πληροφορικής στον Αγροτικό τομέα και στο Περιβάλλον», του Παρ.ΒΕ της ΕΠΕΓΕ - 

Επιστημονική Εταιρεία για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στη Γεωργία, Τα 

Τρόφιμα και το Περιβάλλον. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη. ISBN 978-960-357-

083-7 

 Editorial Board, in Edited Book “Go in Green” Eds. Gp. Cesaretti, R. Misso.Eds Francoangeli, 

Isbn 978-88-917-1369-8 
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 Editorial Advisory Board, for the edited book with title “Emerging Issues and Prospects in 

African E-Government” to be published by IGI Global (www.igi-global.com). 

 Editorial Advisory Board, for the edited book with title “Progressive Engineering Practices in 

Marine Resource Management” to be published by IGI Global (www.igi-global.com). 

 Επιστημονική επιτροπή/κριτής, Τόμος Ερευνητικών Εργασιών (2010), Τ.3. «Καινοτόμες 

Eφαρμογές της Πληροφορικής στον Αγροτικό τομέα και στο Περιβάλλον», του Παρ.ΒΕ της 

ΕΠΕΓΕ - Επιστημονική Εταιρεία για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στη 

Γεωργία, Τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον. Εκδ. Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη. ISBN 978-

960-357-097-4     

 Chapter evaluation for the edited book "E-Strategies for Technological Diffusion and 

Adoption: National ICT Approaches for Socioeconomic Development" IGI Publishings, 

ISBN:1605663883 9781605663883 

 Chapter evaluation for the edited book ”Economics in Water management in Agriculture” CRC 

Press, Taylor & Francis group 

 

8.5. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

 Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 

 Ελληνική Δασολογική Εταιρεία  

 ΓΕΩΤ.Ε.Ε., (Αρ. Μητρώου 2-02467) 

 Σύλλογος Φίλων Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη (Ιδρυτικό μέλος) 

 Επιστημονική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία και το Περιβάλλον-

ΕΠΕΓΕ, Πρόεδρος  της Δ.Ε. του Παραρτήματος Β. Ελλάδας και Θεσσαλίας (2015-2017) 

 ΕΤΑΓΡΟ, Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας 

 EFITA-European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the 

Environment 

 ΒΕΝΑ, Balkan Environmental Association 

 Διεπιστημονικό Δίκτυο COP for Decision Support for Multiple Purpose Forestry, με έδρα το 

BOKU-University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria. 

 BALWOIS- Water Observationa and Information Systems In Balkan Countries 

 

8.6. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ 

 

 Ατομική διάκριση για το ψηφιακό μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» κατηγορίας Α+, στη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’αποστάσεως 

εκπάιδευσης ANOIXTA ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, Σεπτέμβριος 2015, στο πλαισιο 

του προγράμματος OPEN COURSES 

 1ο Βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας στο διεθνές συνέδριο 

ECOPROWATER2015, University of Tuscia, Italy, 3 /10/2015 (Π91) 

 Βραβειο ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ του ΑΠΘ, απονομη 28-1-2016 (Π87) 

 Βραβειο ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ του ΑΠΘ, απονομη 30-1-2019 (Π88) 

 Βράβευση αριστείας από την B.E.N.A. για θέματα διαχείρισης και προστασίας του 

περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της B.E.N.A. που 

πραγματοποιήθηκε 22-25 Μαρτίου 2018 (Π86). 

 Βράβευση 2ης καλύτερης αναρτημένης παρουσίασης εργασίας στο διεθνες συνέδριο 

PRONASEM 2016 για την εργασία με τίτλο «Sustainable Management In Wood 

Production And New Technology Trends» (Π89) 

 Βράβευση καλύτερης παρουσίασης εργασίας στο διεθνες συνέδριο GLOREP2018, για την 

εργασία με τίτλο «Air Quality: Assessing Natural Ventilation On Controlling Indoor 

Environmental Parameters Through Sensors And Open Source Software» (Π90) 

 

http://www.igi-global.com/
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8.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

 

 Προεδρος του ΔΣ του Συλλογου Γονεων και κηδεμόνων, 2ου Πρότυπου Πειραματικού ΓΕ. 

Λυκειου Θεσσαλονίκης,  μέλος της 78ης Σχολικής Επιτροπής Δ. Θεσσαλονίκης, μέλος του 

Σχολικού Συμβουλίου του 2ου Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ (2012-2014) 

 Αντι-Προεδρος (2014-2016), μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 1ου 

Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και μέλος της 78ης Σχολικής Επιτροπής Δ. 

Θεσσαλονίκης (2008-2012) 

 Μέλος της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης 

 Μελος του Συλλογου Νεαπολιτών Θεσσαλονίκης 

 Αντι-Προεδρος του ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουριωτών Καλαμαριάς « Ο 

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» 

 Μέλος του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ” 

 

9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

9.1. ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

 

2001  International Conference-Forest Research Institute-NAGREF: “FOREST RESEARCH – A 

Challenge for an Integrated European Approach”, 27/8-1/9 2001, Thessaloniki 

2002 1st Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment-HAICTA, 

(ΕΠΕΓΕ) 6-7 June 2002, Athens, με εισήγηση   

2002  International Conference “Protected Areas-Natural Monuments and Local Development”, 

University of the Aegean. July 2002. Sigri-Lesvos,  

2002  International Symposium «ISDEMA-Innovative structures for the sustainable development of 

mountainous areas»,EU Project HPSE–CT2001-60010, 8-9/11/2002, Thessaloniki, 

2003 4th International Conference and Fair for Environmental Technology, HELECO  03, 30/1/2003–

2/2/2003, Athens,   

2003  2nd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth Bio-Environment and 

Bio-Culture, 5-8 June, 2003, Sofia, Bulgaria,  

2003 International Conference of IUFRO “Decision support for multiple purpose forestry - A 

Trandisciplinary conference on the development and application of decision support tools for 

forest management», BOKU University, Applied sciences. Vienna. Austria. 23-25 April 2003,  

2003 8th Conference On Environmental Science And Technology, Global Network For Environmental 

Science And Technology, Global Νest, Lemnos Island, Greece, 8-10/9/2003,  

2003  ΕISTA03-International Conference on Education and Information Systems Technologies and 

Applications, 31 July-2 August 2003, Orlando, Florida,  

2004  2nd International Conference HAICTA- Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and 

Environment (ΕΠΕΓΕ) 17-19 March 2004. Thessaloniki, Greece,  

2004  10th International Conference MEDECOS- Mediterranean Climate Ecosystems. 25-30 April 

2004, Rhodes Greece,  

2004  2nd International Congress “Aquamedit”.18-20 June 2004 Athens,   

2004  20th European Conference of Operational Research Society, “E-services and Operational 

Research”, 4-7 July 2004, Rhodes, Greece,  

2005  5th Conference of the European Federarion for Information Technology in Agriculture, Food and 

Environment EFITA & 3rd World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources 

WCCA, 25-28 July 2005, Vila Real, Portugal,  

2005  9th International Conference on Environmental Science and Technology-9th CEST of Global 

Nest, GNEST, 1-3 September 2005, Rhodes, Greece.  

2005  International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment-

ITAFE05, 12-14 Οctober 2005, Adana, Turkey. 
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2005  2nd International Symposium “Protection and sustainable management of the Black Sea 

Ecosystem, 3rd millennium imperative”, 19-21 October 2005. Ovidius University, Constantza, 

Romania. 

2006 2nd International Conference “Balkan Water Observation & Information System for decision 

support” –BALWOIS06, 23rd-26th May 2006, Ohrid, FYROM. 

2006  International Conference on “Telecommunications & Multimedia- TEMU2006”, 5-7 July, 

Heraclion, Crete,  

2006  3rd International Conference HAICTA - Hellenic Association of Information and 

Communication Technology in Agriculture, Food and Environment. 20-23 September, 2006, 

Volos, Greece, (μελος οργανωτικής & επιστημονικής επιτροπής).  

2006 1st International Conference on “Sustainable management and Development of Mountainous and 

Island areas”. Department of Forestry and Management of the Environment and Natural 

Resources, Democritus University of Thrace & Geotechnical Chamber of Greece, 29 Sept/1 Oct 

2006, Naxos, Greece. 

2006  4th International Conference on “The quality of life and Environment: A must for the Εuropean 

Integration”, 13-15 October 2006, Constanta, Romania (μέλος της διεθνούς επιστημονικής 

επιτροπής).  

2006 3rd International Congress AQUAMEDIT 2006, 3-5 November 2006, Athens, Greece, 

2007 3rd International Conference on Global e-Security, ICGeS07, University of East 

London, London, UK, 18-20 April 2007. 

2007 10th International Conference, of Global Network for Environmental Science and Technology, 

Global NEST, 5-7 September 2007, Kos, Greece. 

2007 5th International Conference for “Management of Technological Changes” MTC 07, August 

2007, Alexandroupolis, Greece 

2007 International Conference “Quality of life and environment, in the Frame of EU sustainability”, 

15-17 November 2007, Belgrade, Serbia 

2008 6th International Conference on “The quality of life and Environment: A must for the Εuropean 

Integration”, 13-15 May 2008, Ovidius University, Constanta, Romania  

2008 International Workshop on "Planning for sustainable development and implementation of 

strategies for the protection of wetlands, lakes and protected areas along the Black Sea Coast", 

University Wisconsin-Milwaukee & Ovidius University of Constanta Romania, 22-23/7/2008, 

Constanta Romania. 

2008 3rd International Conference “Balkan Water Observation & Information System for decision 

support” –BALWOIS08, 27th-30th May 2008, Ohrid 

2008 4th International Conference of HAICTA- Hellenic Association of Information and 

Communication technologies for Agriculture, Food and Environment, 18-20/9/2008, Athens, 

Greece. 

2008  7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, 28-30 

August 2008, Sopron, Hungary 

2008  4th Intern. Conf. Aquaculture, Fisheries Tech. & Environmental Management (AQUAMEDIT 

2008), 21-22/11/2008, Athens, Greece 

6th  ‘Intern.Conf. of B.EN.A. “Management and Sustainable Marine Development”, 15–18/5/2008, 

Constanta, Romania 

2008 International Conference on “Balkan Collaboration: The Must for Better Life and Environment 

in S.E. Europe”, Balkan Environmental Association. 6–9/11/2008, Florina, Greece.(μέλος της 

επιστημονικής επιτροπής) 

2008 AWICTSAE08, International Advanced Workshop on Information and Communication 

Technologies for Sustainable Agri-production and Environment, της ΕΠΕΓΕ, Παράρτημα 

Β.Ελλ, 22-23 May 2008, Alexandroupolis, Greece (Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής, μέλος 

της οργανωτικής επιτροπής & επιστημονικής επιτροπής) 

2009 11th International Conference Global NEST on Environmental Science and Technology, 3-

5/9/2009, Chania, Crete, Greece  
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2009  4th International Environmental Conference on “Life Quality and Capacity Building in the frame 

of a Safe Environment”, Balkan Environmental Association, 17–20/3/2009, Katerini, Greece 

(μέλος της επιστημονικής επιτροπής). 

2009 International Conference of Balkan Environmental Association,” Sustainable Development in SE 

Europe”, 16-20/6/2009, Tekirdag-Instabul, Turkey  

2009 6th International Conference of Management of Technological Changes-MTC09, 3rd-5th 

September, Alexandroupolis, Greece.  

2010 ITAFFE 2010, 14-17 June 2010, Samsun, Turkey, (Πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής) 

2011 8th EFITA/8th WCCA joint Ιnternational Conferences, European Federation for Information 

Technology in Agriculture, Food and the Environment/World Congress on Computers in 

Agriculture, JULY 11-14 2011, Prague, Czech Republic. 

2011 5TH International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, 

Food and Environment (HAICTA 2011), September 8-11 2011, Skiathos Island, Greece 

(Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, μέλος Επιστημονικης Επιτροπής) 

2011. International Conference “Sustainable Development In Coastal Areas”June 29th - July 1st,  

Balkan Environmental Association.  University of Ioannina, Greece (μέλος επιστημονικης 

επιτροπής) 

2011 Agricultural Informatics Conference 2011, «Innovative Information Technologies in 

Agriculture», November 11-12 2011,  University of Debrecen, Hungary  

2012  4th International Conference EBEEC- Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the 

changed World, 11 -13 May 2012, Sofia , Bulgaria. 

2012  International Conference “Agriculrural Informatics 2012”. University of Debrecen. Hungary. 

Invited speaker_Plenary speech. 

2012 2nd International Conference: New generation in Green Infrastructure”, November 8-9 2012. 

Thessaloniki, Greece. 

2013  5th International Conference EBEEC- Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the 

changed World, 8 -11 May 2013, Istanbul, Turkey.  

2013 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, 

Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22 2013, Corfu Island, Greece 

(Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, μελος Επιστημονικης Επιτροπής) 

2014 International Scientific Conference "New Tools for Sustainable management of aquatic living 

resources-AQUALIRES 2014", 17-18 January 2014. Bucharest, Romania. 

2014 53rd Meeting of the EURO Working Group for Commodities and Financial Modelling 

(EWGCFM), 22-24 May 2014. Chania, Crete. 

2014 International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI2014)  

June 18-20 2014, Athens, Greece. 

2014 3rd International Symposium & 25th National Conference on Operational Research, HELORS. 

June 26-28. Volos, Greece. 

2014 IRLA2014 International Symposium, November 26-28. Patras, Greece.  

2014 MEDENV2014. 1st International Conference. University of Ovidius. Constanta, Romania 

2015. 1st International Conference on Agrifood SCM & Green Logistics,FP7 REGPOT Project: 

GREEN-AgriChains, Porto-carras, 27 may –1 June 2015 

2015 SWIF 2015, Sustainability of Food, University of Firenze, Italy, 4-6 June 2015 

2015 ICCMI2015, International Conference on Contemporary Marketing Issues, University of 

Kingston UK 

2015 HAICTA2015, 7th International Conference on Information and Communication Technologies in 

Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), September 17-20 2015, KAVALA 

2015 EUROMED2015, 8th European Academy of Business “ Innovationa & entrepreunership”, 

Verona, 16-18 September 2015 

2015 ECOPROWATER2015, Ecology, protection and water ecosystems, University of Tuscia, 

Viterbo, Italy, 1-3 October 2015  
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2016 8th International Conference PEEC 2016, “Ecological Performance in a competitive economy” 3-

4/3/2016, Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania 

2016 International Conference “Gre-DIT 2016; Green Development Infrastructure Technology”, 

University of Saint Cyril and Methodius, Skopje, 31/3 –1/4/2016 

2016 MELECON 2016, 18th Mediterranean Electrotechnical Conference, “Inteligent & Efficient 

Tecnhologies & Services for the Citizen”, 18-20/4/2016, Limassol, Cyprus 

2016 Conference,”New Media & Entrepreneurship in Tourism”, 13-14/4/2016, Panteion University, 

Athens 

2016 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI June 22-24, 2016 

Heraklion, Greece 

2016 “Maritime Balneology, Physical and Rehabilitation Medicine – Tradition, Modernity and 

Innovation” National Conference. 1-4th September 2016. Techirghiol, Romania  

2016 International Conference on Women Entrepreneurs and Leaders ICWEL 2016, School of 

Business, University of Nicosia,22-23 September 2016, Cyprus 

2016 16th Hel. Congr. Icthiol., 6-9/10/2016, Kavala, Greece 

2016 8th Congress of Hellenic Ecological Society (HELECOS-8), 20-23/10/2016, Thessaloniki, 

Greece 

2016 2nd International Congress on Applied Icthyology & Aquatic Environment (HydroMediT 2016). 

10-12 November 2016. Messolonghi, Greece. 

2016 6th International Conference "Protection of Natural Resources and Environmental Management: 

The Main Tools for Sustainability" (PRONASEM 2016), Bucharest, Romania, November 11-13. 

2017 BENA International Conference on “Environmental Engineering and Sustainable Development”, 

organized by “1 December 1918” University of Alba Iulia and Balkan Environmental 

Association (BENA), Alba Iulia, Romania, 25-27th May, 2017 

2017 International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2017). Alexander 

Technological Educational Institute of Thessaloniki and Manchester Metropolitan University, 

UK. June 2017. 

2017 6th International Symposium  & 28th National Conference on Operational Research (HELORS 

2017) June 8 - 10, 2017 Thessaloniki, Greece 

2017 International Symposium “Protection of the Black Sea Ecosystem and Sustainable Management 

of Maritime Activities“, VIIIth edition, PROMARE 2017, organized by the National Institute for 

Marine Research and Development “Grigore Antipa“ and the Balkan Environmental Association 

(B.EN.A.), under the auspices of the Commission for the Protection of the Black Sea Against 

Pollution (BSC) and the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), 

Constanta, Romania, 7-9 September 2017 

2017 1st Joint Conference "Cooperative Strategies and value creation in sustainable food supply chain" 

organized by SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) and SIEA (Società Italiana di 

Economia Agro-Alimentare) held in Trani-Bisceglie 13-16 September 2017 

2017 18th Panhellenic Forestry Congress & International Workshop "Information technology, 

Sustainable Development, scientific networks and Nature protection". October 8-11, 2017, 

Edessa, Greece 

2018 International Conference GREDIT 2018. 22-25 March 2018, Skopje, St Cyril and Methodius 

University, Technical Campus 

2018 XIII Balcan Conference on Operational Research, BALCOR 2018, May 25-28, Belgrade, Serbia 

2018 4th International Conference Water Across Time in Engineering Research WATER 2018, June 

21-23 Constanta, Romania 

2018 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues, ICCMI 2018, 27-29 June 2018, 

Athens, Greece 

2018 3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment HYDROMEDIT 

2018, November 8-11 Volos, Greece 

2018 GLOREP 2018 Conference, 15-17 November 2018, Timisoara, Romania 
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2019 Agrocircle 2019 “The Implementation of Circular Economy to Agriculture and Livestock 

Farming” Internet of Things - IoT and Circular Economy: Perspectives and Innovative 

Applications. Thessaloniki, 31 January - 1 February 2019 

 

9.2. ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

2000 9ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας με θέμα: 

«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Aποκατάσταση Διαταραγμένων Περιοχών», 17-20 

Οκτωβρίου 2000, Κοζάνη. 

2001 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, 6-9 Οκτωβρίου 

2002, Θεσσαλονίκη 

2002  15ο Συνέδριο της ΕΕΕΕ-Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας Απασχόληση, Ροή 

Εργασίας & Επιχειρησιακή Έρευνα , 31/10-2/11/2002, Τρίπολη, 

2003 16ο Συνέδριο της ΕΕΕΕ- Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας, «Διοίκηση και 

Διαχείριση Έργων», 25-26/9/2003 στη Λάρισα.  

2003 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, «Δασική Πολιτική και 

πρεμνοφυή δάση» 29/9-2/10/2003. Ολυμπία.  

2003 Επιστημονικό Συνέδριο «Στρατηγικές Ανάπτυξης Λιγότερων Ευνοημένων Περιοχών», Τμήμα 

Γεωγραφίας- Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν/μιο Αιγαίου, 20-23/11/2003. Μυτιλήνη. Λέσβος.  

2004 1o  Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 7-9 Μαΐου 2004, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα  

2004 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας, 10-12 

Νοεμβρίου, Βόλος.  

2004 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε. Φυσικών, με θέμα «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και 

Περιβάλλον», 9-11 Δεκεμβρίου 2004, Θεσσαλονίκη.  

2005 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υδροβιολογίας-Αλιείας, με θέμα «Προκλήσεις Και Προοπτικές Στο 

Μάρκετινγκ Και Στην Τεχνολογία Των Ιχθυηρων» 12-13 Μαΐου 2005, Βόλος  

2005 1o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Ερευνών-HSSS με θέμα «Διαχείριση γνώσης και 

διακυβέρνηση», 11-15 Μαΐου 2005, Τρίπολη  

2005 3η Συνάντηση Πολυκριτηριας Ανάλυσης Αποφάσεων της ΕΕΕΕ-Ελληνικής Εταιρείας 

Επιχειρησιακής Έρευνας- Πολυτεχνείο Kρήτης 27-29 Σεπτεμβρίου 2005, Χανιά  

2005 12ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, με θέμα «Δάσος 

και Νερό», 3-6 Οκτωβρίου 2005, Δράμα. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής. 

2005 12ο Πανελλήνιο Ιχθυολογικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ι., 13-16 Οκτωβρίου 2005, Δράμα.  

2006 2ο Εθνικο Συνεδριο Με Διεθνη Συμμετοχη. Ηλεκτρονικη Δημοκρατια- Προκλήσεις της 

ψηφιακής εποχής. Αθήνα, 16-17 Μαρτίου 2006,  Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας.  

2006 18ο Συνέδριο της ΕΕΕΕ- Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Ερευνας, HELORS 06, “Σχεδίαση 

λειτουργιών, Ανάκτηση Πληροφοριών και διαχείριση γνώσης», 15-17 Ιουνίου, Τμήμα 

Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας. Κοζάνη.  

2006 2o Συνέδριο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. με θέμα: 'Τα Περιβαλλοντικά προβλήματα 

της Θεσσαλονίκης & της ευρύτερης περιοχής”. Θεσσαλονίκη, 1-4/6/2006 

2006 4η Συνάντηση Πολυκριτηριας Ανάλυσης Αποφάσεων της ΕΕΕΕ - Ελληνικής Εταιρείας 

Επιχειρησιακής Ερευνας, ΤΕΙ Λάρισας και Πολυτεχνείο Κρήτης, Λάρισα 27-28 Σεπτεμβρίου 

2006,   

2007 13o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο “Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών, Προστασία Φυσικού 

Περιβάλλοντος» της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, Καστοριά, 7-10 Οκτωβρίου 2007  

2007 19ο Συνέδριο της ΕΕΕΕ- Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας, HELORS 06Conference 

of the Hellenic Society for Operational Research –HELORS 07, OR in Supply Chain 

Management. 21-23 Ιουνίου 2007. Αρτα.  

2008 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περ. Τμ. Κεντρ. & Δυτ. 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-17/3/2008,  
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2008 4ο HSSS-Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Ερευνών-Hellenic Society for Systems 

Studies με τίτλο “Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών και Καινοτομιών», 29-31/5/2008. 

Παν/μιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα   

2008  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας ΕΤΑΓΡΟ Θεσσαλονίκη,  

2008 18η Πανελλαδική Συνάντηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 5-7 Νοεμβρίου 2008, 

Θεσσαλονικη. 

2010 16ου Επιστημονικό Συνέδριο Του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, «Η Περιφερειακή 

Διάσταση Της Νέας Στρατηγικής Ευρώπη 2020», 15-16/10/2010, Αθηνά  

2010 7η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 10ο Ειδικό Συνέδριο ΕΕΕΕ, Ελληνικής 

Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας Ορεστιάδα, 30 Σεπτ.- 2 Οκτ. 2010 

2011 4ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περ. Τμ. Κεντρ. & Δυτ. 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2011.  

2011 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικης Δασολογικής Εταιρείας , Οκτωβριος 2011. 

Καρδίτσα. 

2012 17ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 25 Φεβρουαρίου 2012. 

Δελφοί. 

2013 Συνέδριο Εκπαιδευτικών για την Διάδοση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, 19-20 Οκτωβριου 2013. 

Υπ. Παιδείας. Αθήνα. 

2014 8o Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας, Οκτώβριος 

2014. Θεσσαλονίκη. 

2014 Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας της ΕΤΑΓΡΟ, Νοέμβριος 2014. Αθήνα. 

2015 Πανελληνιο Συνέδριο ΕΓΜΕ, 8-9 Οκτωβρίου 2015, Θεσσαλονίκη 

2015 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, 25-27 Σεπτεμβρίου 2015, Σκιάθος 

2015 17o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικης Δασολογικής Εταιρείας, 4-7/10/2015 

Κεφαλλονιά 

2015 Συνέδριο ΕΓΜΕ,  Οκτώβριος 2015, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2015 2η Δι-Ημερίδα «Τουρισμός, Παιδεία και Επικοινωνία», 16-17 Οκτωβρίου 2015, Περιφέρεια Ν.           

Αιγαίου, Τμ. Δημοσιογραφίας ΑΠΘ, Ρόδος 

2016 3ο Συνέδριο: Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα. 16-17 Απριλίου 2016 

2016 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, (HELECOS-8), 20-23 Οκτωβρίου 2016, Θεσσαλονίκη 

2016 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9/10/2016, 

2016 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Βόλος, 4-5 

Νοεμβρίου 

2017 Ημερίδα “Αστική και Περιαστική Γεωργία”. Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017. Αμερικάνικη Γεωργική 

Σχολή Θεσσαλονίκης. MADRE Project. Interreg Mediterranean. 

2017  18ο Πανελληνιο Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικης Δασολογικής Εταιρείας, 8-11/10/2017, 

Έδεσσα 

2018 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Επαναπροσδιορίζοντας την Ανάπτυξη της 

Υπαίθρου στη Σύγχρονη Ψηφιακή Εποχή, 1-2 Νοεμβρίου 2018.  Θεσσαλονίκη 

2018 9ο Λιβαδοπονικό συνέδριο «Η Ελληνική Λιβαδοπονία μπροστά σε νέες προκλήσεις: 

Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης – Αειφορία και Βιοοικονομία – Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων», 

Λάρισα 9-12 Οκτωβρίου 2018 

2018 1ο Διεθνές Συνέδριο: «Αγροδιατροφικός Τομέας – Νέες Τεχνολογίες - Επιχειρηματικότητα - 

Τοπική Ανάπτυξη», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Δήμος Σερρών, 24 - 27 Μαΐου 2018, Σέρρες 

2018 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη. Νοέμβριος 2018 

2019 6ο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός», 11 & 12 Μαΐου 2019 

2019 1st University Business Conference. Ομιλία με τίτλο «Καινοτόμες τεχνολογίες στην 

ιχνηλασιμότητα και ασφάλεια των τροφίμων». Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2019. 

2019 17o Ειδικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. και 13η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων 

"Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα". Σέρρες, 4-6 

Απρίλιου 2019 
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9.3. ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

2006 Ημερίδα της ΕΠΕΓΕ-Επιστημονική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία 

και το Περιβάλλον (Παράρτημα Β. Ελλάδας και Θεσσαλίας) με θέμα:  «Εφαρμογές της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» που πραγματοποιήθηκε στις 26/5/2006 στη Θεσσαλονίκη, 

συντονισμός συζήτησης  με θέμα: «Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

στην γεωργία, στη δασοπονία και το περιβάλλον»  

 

2010 Διάλεξη με θέμα με θέμα «Οι νέες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος», στη ΧΕΝ 

Καλαμαριάς, Ομάδα Περιβάλλοντος 14/4/2010 (Π66) 

 

2010 Διάλεξη με θέμα «Προβολή Αγροτουριστικών Μονάδων στο Διαδίκτυο: Σύγχρονες Εξελίξεις και 

Προοπτικές» στην Ημερίδα με θέμα «Νέες Τεχνολογίες και Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη», 

25/9/2010, Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το 

Περιβάλλον (Παράρτημα Β. Ελλάδας και Θεσσαλίας) & Δήμος Αριδαίας Ν. Πέλλας. (Π67) 

 

2015 Διάλεξη στην Hμερίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, 10/6/2015, «ΕΕ και αστικό πράσινο 

COST FP1204 GREENINURBS” 

 

2015 Διάλεξη στην Ημερίδα «Περιβάλλον και επιπτώσεις στην κοινωνία και στον άνθρωπο» στο 

Δήμο Πυλαίας, 13/5/2015 

 

2015 Tutoral, “Green ICT And Sustainability”, 7th Int. Conference in ICT for Agriculture, Food & 

Environment, 17/9/2015 

 

2016 XEN- Κεντρου «Διαδικτυο και Συνεταιρισμοί», 2/2016 

 

2016 Ημερίδα “Περιβάλλον και Άνθρωπος”. Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016. Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς. Κιλκίς. 

 

2016 Ομιλία στην ΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές». Κυριακή 5 Ιουνίου 2016. ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ με τίτλο 

"Γυναικείοι αγροτικοί συνεταιρισμοί : προκλήσεις - ευκαιρίες - αποτελεσματική  προβολή". Τετάρτη 6 

Ιουλίου 2016. Περτούλι Τρικάλων. 

 

2017 Ομιλία στην Παγκόσμια Ημέρα Δασών 21 Μαρτίου 2017 για τα 100 Χρόνια Δασοπονίας με 

τίτλο “Internet of Things & Πράσινη Πληροφορική Μια σύγχρονη πρόκληση για το περιβάλλον”. 

 

2017 Ομιλία στην Ημερίδα “Εναλλακτικός Τουρισμός σε Δασικά Οικοσυστήματα και Ευκαιρίες για 

Επιχειρηματικότητα: Η Πρόκληση των Νέων Τεχνολογιών (V.I.C.T. TRAVEL) και της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης» με τίτλο «Η δυναμική των κοινωνικών δικτύων στην επικοινωνία των 

μονάδων οικο-αγροτουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη: καλές πρακτικές». Σάββατο 10 Ιουνίου 

2017. ΙΕΚ Θέρμης, Θεσσαλονίκη 

 

2017 PROGRAMME DU SEMINAIRE D’ETUDE EN EUROPE. “New media for sustainable 

tourism development”.Ημερίδα για θέματα Τουρισμου, Ελλάδα-Κιργιστάν, Οκτωβριος 2017 

 

2017 Ομιλία στην ΧΕΝ Χαριλάου με τίτλο “Το μέλλον του Διαδικτύου”, Ιουνιος 2017 

 

2017 Ομιλία στην Ημερίδα “Αστική και Περιαστική Γεωργία” με τίτλο “Internet of Things: A new 

tool for sustainable agriculture”. Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή 

Θεσσαλονίκης. MADRE Project. Interreg Mediterranean. 
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2018 Ομιλία την «Ημέρα Μεντόρων» (24-01-2018)», ΚΕΣΥΠ Λευκου Πύργου ως εκπρόσωπος της 

Σχολής Δασολόγιας & Φυσικού Περιβάλλοντος στα πλαίσια του προγράμματος “Μέντορες 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Λυκείου” κατά το σχολικό έτος 2017-18  

 

2019 Παρουσίαση του τμήματος Δασολογίας και ΦΠ σε ημερίδα του ΔΑΣΤΑ 20/2/2019, Αίθουσα 

Τελετών ΑΠΘ 

 

 

10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

10.1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ., 2000 .Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Διδακτορική διατριβή, Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. 

Α.Π.Θ. σελ. 310 

 

Οι νέες τεχνολογίες είναι το εργαλείο που, με την κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση του, μπορεί 

να οδηγήσει σε αύξηση της αποτελεσματικότητας της δασικής διοίκησης εν γένει και ειδικότερα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο.  

Ακολουθεί αναδρομή και παρουσίαση του διοικητικού συστήματος της δασικής υπηρεσίας, στα 

πλαίσια του ελληνικού χώρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ρόλου των δεδομένων στο αρχείο 

της δασικής υπηρεσίας. Η έρευνα στα δασαρχεία όλης της χώρας επιχειρήθηκε για να διερευνηθεί και 

να καταγραφεί αφενός, η διείσδυση των νέων τεχνολογιών και η υφιστάμενη αξιοποίηση τους σε 

συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό στα πλαίσια του δεδομένου συστήματος ροής εργασίας στη 

δασική υπηρεσία και αφετέρου, να διερευνηθούν οι μελλοντικές προοπτικές για την παραγωγική 

αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διοίκησης, των σύγχρονων λογισμικών, των δικτυακών εργαλείων και 

υποδομών, στη δασική διοίκηση, να καθοριστούν οι κεντρικοί άξονες ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου 

πανελλαδικού δασικού-περιβαλλοντικού δικτύου που θα καλύπτει συνολικά τις ολοένα αυξανόμενες 

ανάγκες της υπηρεσίας και να διερευνηθεί η σκοπιμότητα της εκτέλεσης ενός έργου τέτοιων 

διαστάσεων. Η ταξινόμηση των δασαρχείων σε ομάδες διάθεσης, σύμφωνα με τη συνολική στάση που 

παρουσιάζουν σε πέντε ερωτήσεις διαθέσεως, δείχνει σε δύο από τις τρεις ομάδες που δημιουργούνται 

με την ανάλυση τμηματοποίησης ή ανάλυση συστάδων (cluster analysis), ότι υπάρχει περιθώριο για 

συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων ως προς τις ωφέλειες από την πληροφορική. Η ενημέρωση 

πρέπει να εστιαστεί στις υπηρεσίες εκείνες που κατατάχθηκαν στην ομάδα διάθεσης 3, που δείχνει τη 

λιγότερο θετική στάση και στην ομάδα διάθεσης 1, η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ιδιαίτερα στον 

τομέα της ενημέρωσης. Στη συνέχεια, προτείνονται και αναλύονται τρείς άξονες για την συμβολή της 

πληροφορικής στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και οργάνωση της δασικής διοίκησης. 

 

10.2 ΒΙΒΛΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Βιβλία στα ελληνικά 

Β1.  «Δασική Πληροφορική Ι». 2008. Παπασταύρου, Α.Κ., Π.Δ. Λεφάκης, Λ.Σ. Ηλιάδης, Ζ.Σ. 

Ανδρεοπούλου. Εκδόσεις Αιβαζη. Θεσσαλονίκη. Σελ. 154. 

 

Β2. «Δασική Πληροφορική ΙΙ». 2008. Παπασταύρου, Α.Κ., Π.Δ. Λεφάκης, Ζ.Σ. Ανδρεοπούλου, Λ.Σ. 

Ηλιάδης. Εκδόσεις Αιβαζη. Θεσσαλονίκη. Σελ. 240. 

 

Ξενογλωσσα Βιβλία - διεθνεις εκδόσεις 

Β3. Z. Andreopoulou, G.P.Cesarreti, R. Misso. (2012) Sostenibilita dello sviluppo e dimensione 

territoriale. Eds. FrancoAngeli . Italy. (Development Sustainability And Territorial Dimension: The 

Role Of Regional Systems With Rural Vocation) ΙSΒΝ 978-88-204-0041-5  
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B4. Andreopoulou, Z., Koliouska, C., & Zopounidis, C. (2017). Multicriteria and Clustering: 

Classification Techniques in Agrifood and Environment. Springer. 

 

Β5. Andreopoulou, Z., Leandros, N., Quaranta, G. & Salvia, R. 2016. Tourism and New Media. 

FrancoAngeli eds, Milan. 

 

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις  

Β4. «Πληροφορική-Εφαρμογές Πολυμέσων». 2005. Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ., Παπασταύρου, Α.Κ. 

Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. Σελ. 96 

 

Β5. «Δίκτυα Υπολογιστών, Αειφορία και περιβάλλον», Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ. 2008. Πανεπιστημιακές 

Παραδόσεις. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. Σελ. 98. 

 

Β6. «Συνοπτικός Οδηγός Εντολών και Τεχνικών Προγραμματισμού για τη Γλώσσα Προγραμματισμού 

BASIC». 1995. Παπασταύρου, Α.Κ., Ζ.Σ. Ανδρεοπούλου, Π.Δ. Λεφάκης, Λ.Σ. Ηλιάδης. 

Εκδοση του Εργαστηρίου Δασικής Πληροφορικής. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. Σελ. 85. 

 

Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή  

 

B8. «Τεχνικές και μεθοδοι Προγραμματισμού στη γλώσσα προγραμματισμού C++. Θεωρία και 

ασκήσεις». Ζ.Σ. Ανδρεοπούλου. 2011. Πανεπιστημιακές παραδόσεις σε ψηφιακή μορφή. Τμήμα 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. ppt 120slides. 

 

Β9. «Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική». Ζ.Σ. Ανδρεοπούλου. 2011. Πανεπιστημιακές παραδόσεις 

σε ψηφιακή μορφή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. ppt  

124slides. 

 

Β10. «Δίκτυα Υπολογιστών στη Δασοπονία». Ζ.Σ. Ανδρεοπούλου. 2012. Πανεπιστημιακές 

παραδόσεις σε ψηφιακή μορφή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 

Θεσσαλονίκη. ppt. 142 slides. 

 

Β11. «Πληροφορική – Εφαρμογές Πολυμέσων». Ζ.Σ. Ανδρεοπούλου. 2012. Πανεπιστημιακές 

παραδόσεις σε ψηφιακή μορφή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 

Θεσσαλονίκη. ppt 150 slides. 

 

Β12. «Περιφερειακή Ανάπτυξη». Ζ.Σ. Ανδρεοπούλου. 2014. Πανεπιστημιακές παραδόσεις σε 

ψηφιακή μορφή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. ppt 131 

slides. 

 

Β13. «Πληροφοριακά Συστήματα και Περιβάλλον». Z. Ανδρεοπούλου. 2013. Ψηφιακές 

πανεπιστημιακές παραδόσεις και βιντεοδιαλέξεις. 6 ENOTHTEΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.  

 

Εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο στην πλατφόρμα Opencourses.auth.gr 

Προπτυχιακά 

Γ1. «Δίκτυα Υπολογιστών στη Δασοπονία». Ζ. Ανδρεοπούλου. 2015 

https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS350/ 

 

Γ2. «Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική». Ζ. Ανδρεοπούλου. 2015 (βιντεοδιαλέξεις) 

https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS205/ 

https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS350/
https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS205/
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Γ3. «Ηλεκτρονικοι Υπολογιστές» Ζ. Ανδρεοπούλου. 2015 

https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS351/ 

 

Γ4. «Περιφερειακή Ανάπτυξη». Ζ. Ανδρεοπούλου. 2015.  

https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS390/ 

 

Γ5. «Πληροφορική – Εφαρμογές Πολυμέσων». Ζ. Ανδρεοπούλου. 2015 

https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS367/ 

 

 

Μεταπτυχιακά 

«Πληροφοριακά Συστήματα και Περιβάλλον». Z. Ανδρεοπούλου – Π. Λεφάκης. 2015 

(βιντεοδιαλέξεις)  https://opencourses.auth.gr/courses/OCRS206/ 

 

10.2.1 Επιμέλεια Βιβλίων και Συλλογικών τόμων (Co-editor) 

Ε1. Andreopoulou, Z, Manos, B., Viaggi, D. and Polman, N. (Editors) 2011.  Agricultural and 

Environmental Informatics, Governance, and Management: Emerging Research Applications. IGI 

Global. USA. ISBN13: 9781609604721; ISBN10: 1609604725; EISBN13: 9781609604738  

E2. Andreopoulou, Z., Samathrakis V., Louca S., Vlachopoulou M. (Editors) 2013 E-innovation for 

sustainable development of rural resources during global economic crisis. Eds.. IGI Global. USA. 

DOI: 10.4018/978-1-4666-4550-9, ISBN13: 9781466645509, ISBN10: 1466645504, EISBN13: 

9781466645516  

Ε3. Μπάτζιος, Χ., Σαλαμπάσης, Μ., Ανδρεοπούλου, Ζ. Αραμπατζής, Γ. 2008. Καινοτόμες εφαρμογές 
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προκλήσεις: Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης – Αειφορία και Βιοοικονομία – Υπηρεσίες 

Οικοσυστημάτων» σελ. 369-376, ISBN:978-960-86416-6-2 

46. Κολιούσκα, Χ. και Ανδρεοπούλου, Ζ. (2018). Η συμβολή των εφαρμογών Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη. Νοέμβριος 2018.  

47. Σκουφά, Ε., Κολιούσκα, Χ. και Ανδρεοπούλου, Ζ. (2018). Διερεύνηση αντιλήψεων για το 

ρόλο πηγών περιβαλλοντικής πληροφόρησης. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, 

Θεσσαλονίκη. Νοέμβριος 2018.  

48. Βάσσιος, Δ., Ανδρεοπούλου, Ζ., & Γεωργιάδου, Μ. (2019). «Γενικές έννοιες δικαίου»: 

Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε. Στο 6ο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός», 11 & 12 

Μαΐου 2019 (εργασία υπό δημοσίευση, ημερομηνία υποβολής 01/12/2018, ημερομηνία 

αποδοχής 03/01/2019). 

 

10.4.4. Εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα ελληνικά περιοδικά & επετηρίδες  
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Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 

τόμος ΜΑ/1. Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Σελ. 303-320 

5. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ., ΛΕΦΑΚΗΣ Π.Δ., ΗΛΙΑΔΗΣ Λ.Σ.. 1998. Τα Ψηφιακά Δίκτυα 

Ενοποιημένων Υπηρεσιών και Το Διαδίκτυο. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/1. Αφιέρωμα στον Ομότιμο 

καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Σελ.321-334 

6. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Α.Κ., Λ.Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ, Π.Δ. ΛΕΦΑΚΗΣ, Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ. 

1998. Μεθοδολογία Εκτιμήσεως Αρχικών Τιμών Παραμέτρων των Υποδειγμάτων 

Κατανεμημένων Χρονικών Υστερήσεων. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. τόμος ΜΑ/1. Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή κ. 

Λουκά Γ. Αρβανίτη. Σελ. 271-286 

7. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Α.Κ., Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Χ.Β. ΓΟΥΠΟΣ, Π.Δ. ΛΕΦΑΚΗΣ. 1998. 

Νομοθετικά Πλαίσια για την Αξιοποίηση της Πληροφορικής στη Δασική Διοίκηση. 

Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 

τόμος ΜΑ/1. Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Σελ. 335-348 

8. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Α.Κ., Λ.Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ, Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Δ. ΛΕΦΑΚΗΣ,. 

1998. Ανάπτυξη Λογισμικού για την Ανάλυση Υποδειγμάτων κατανεμημένων Χρονικών 

Υστερήσεων σε γλώσσα προγραμματισμού C++. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. τόμος ΜΑ/1. Αφιέρωμα στον Ομότιμο 

καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Σελ. 349-362. 

9. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ., ΙΩΑΝΝΟΥ Κ., ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Α. ΛΕΦΑΚΗΣ Π. (1999). 

Aσύρματα δίκτυα στη δασοπονία με την αξιοποίηση των πρωτοκόλλων 802.11χ. Επιστημονική 

επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π., ΜΒ/1. (Αφιερωμα Ομ. Καθ. Δ. Κωτουλα) 1999 

Θεσσαλονίκη. Σελ. 203-214. 

10. Ζ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΓΟΥΠΟΣ. 1998. Νομοθετικά και Διοικητικά Πλαίσια της 

Ελληνικής Δασικής Διοίκησης και Οργάνωση τους σε βάση δεδομένων. Επιστημονική 

Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. τόμος ΜΑ/1. 

Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Σελ. 415-430. 

 

Στη βαθμίδα του Λέκτορα 

 

11. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ., ΓΟΥΠΟΣ Χ., ΝΤΑΛΗ Α., ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α., 

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Α. 2001. Βαση Δεδομενων Για Το Νομοθετικο Πλαισιο Πυρκαγιων Και 

Αναδασωσεων. Επιστημονικη Επετηριδα Της Σχολης Δασολογιας και Φ.Π., (Ν. Αθανασιαδη) 

ΜΔ/4, 2001, ΣΕΛ. 795-806 
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12. Z.Σ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.Γ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ. 2007. Το 

Διαδίκτυο στην τουριστική ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Τουριστικά Θέματα. Τεύχος 1. Σελ. 6-

18. ISSN 1791-0064 

13.  Π. ΛΕΦΑΚΗΣ, Κ. ΣΚΡΑΠΑΛΙΩΡΗ, Z.Σ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Κ. 

2007.Ανάπτυξη Διαδικτυακού περιβάλλοντος Τοπικού χαρακτήρα με έμφαση στο φυσικό 

περιβάλλον. Τουριστικά Θέματα. Τεύχος 2. σελ. 60-72 ISSN 1791-0064 

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

14. ANDREOPOULOU, Z.S. (2008) Assessment of the digitalization of in Forest Service data 

files. Επετηριδα Δασολογιας και Διαχειρισης Περιβαλλοντος και Φυσικών πόρων. Δ.Π.Θ. 

Τόμος 1ος. (Κ. Σιδερη) Εκδοσεις Αφοι Κυριακιδη, Θεσσαλονικη. Σελ. 323-340. (ISBN 978-

960-89345-4-2) 

15. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ., ΤΣΙΑΡΑΣ Σ, 2010. Αειφορικος Τουρισμός Στις Ορεινές Περιοχές 

Με Τη Χρήση Του Διαδικτύου: Η Περίπτωση Του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωριου. 

Regional Science Inquiry Journal. Special Greek Edition, Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης 

Δεκεμβριος 2010, Vol I, Issue I, pp. 11-18 (ISSN: 1791-5961) (ISSN ONLINE: 1791-7735) 

(Covered by : EconLit) 

16. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ.,  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Αικατερίνη, ΛΕΦΑΚΗΣ, Π. 2011. Τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών και φοιτητές Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος: 

Σχέση, αξιοποίηση και προοπτικές Επιστημονική επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π. 

(Προς τιμην του ομοτ, Καθ. Χατζηστάθη) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 60 

17. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ. ΤΖΟΥΛΗΣ Ι. 2011. Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την προβολή των 

περιοχών NATURA 2000  στο Διαδίκτυο: Η περίπτωση της Δ. Μακεδονίας. Επιστημονική 

επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π., (Ν. Στάμου), Σε CD 

18. Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ. και Ι. Τζούλης. 2011. Βασεις δεδομενων για περιβαλλοντικα δεδομενα: 

βάση δεδομένων για ειδη ξυλειας. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων. 3ος Τόμος: Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος ,Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης.  σελ. 305 – 316 

19. Δ. Καρακύριος, Ζ. Ανδρεοπούλου και Π. Λεφάκης 2012. Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων στη 

Δασική Διοίκηση. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Επιστημονική Επετηρίδα του 

Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Τόμος 3ος 

(Μέρος 2ο). σελ. 55-64 

 

10.4.5. Εργασίες από συνεδρια χωρις πρακτικα, με τομους περιλήψεων 

 

Στη βαθμίδα του Λέκτορα 

1. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ., ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ, Θ., ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Γ., ΜΑΝΟΣ, Β. 2005. 

Προβολή και κατάταξη τοπικών αναπτυξιακών δράσεων στο διαδίκτυο. Παρουσιάστηκε στην 

3η Συνάντηση Πολυκριτηριας Ανάλυσης Αποφάσεων της ΕΕΕΕ-Ελληνικής Εταιρείας 

Επιχειρησιακής Ερευνας- Πολυτεχνείο Kρήτης 27-29 Σεπτεμβρίου 2005, Χανιά 

2. G. TSEKOUROPOULOS, T. KOUTROUMANIDIS, Z. ANDREOPOULOU, M. 

VLACHOPOULOU, B. MANOS. 2006. Evaluation and classification of e-business models in 

Greek agriculture. Παρουσιάστηκε στην 4η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων 

της ΕΕΕΕ-Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, ΤΕΙ Λάρισας και Πολυτεχνείο 

Κρήτης, Λάρισα 27-28 Σεπτεμβρίου 2006 

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

3. PIMENIDIS E., ANDREOPOULOU Z.S., VASSILIADOU, S. 2008. Value-Added 

Communities and Web-Services in Integrating Digital Commerce Operations. 4th HSSS 

Conference, 29-31 May 2008. Ioannina, Greece, Proceedings Αποδεκτή μετά από κρίση 

ανωνύμων κριτών, για τα Πρακτικά του HSSS04 National & International Conference at the 

University of Ioannina. (παραρτημα 58) 
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4. TASOULAS, Ε., LEFAKIS, P., ANDREOPOULOU, Ζ., 2008. Monitoring the hunting bag of 

wild boar (Sus scrofa) in Prefecture of Ioannina, Greece by using a Data Base Management 

System. 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, 

28-30 August 2008, Sopron, Hungary, book of abstract pp. 78. 

5.  Z. ANDREOPOULOU, A. KOKKINAKIS 2010. Classification of fish processing firms’ 

websites in Greece. Proceedings of 5th International Conference for Aquaculture, Fisheries 

Technology & Environmental Management -AQUAMEDIT 2010. Abstract book & CD Rom 

(ISBN 978-960-87795-3-2)  

6. Andreopoulou, Z., 2012. Πράσινη Πληροφορική. 2nd International Conference: New 

generation in Green Infrastructure” . Θεσσαλονίκη. 

7. Georgios Τsekouropoulos, Ζacharoula Αndreopoulou, Christiana Koliouska, Theodoros 

Koutroumanidis, Christos Batzios and Panagiotis Lefakis (2012). "Marketing policies through 

the internet: The case of skiing centers in Greece". 4th International Conference “The 

Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2012), 

p.p.379-388, Sofia - Bulgaria, 11-13 May 2012. Book of Abstracts, p. 106  

8. Z.Andreopoulou, G.Tsekouropoulos, A. Theodoridis, V. Samathrakis, C.Batzios. 2014. 
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Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2013),8-11 may. 

University if Instabul. Book of abstract. 

9. Andreopoulou, Z. Misso R. Cesaretti G.P. 2014. Using the Internet to support Green Business 
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10. Zopounidis K., Lemonakis C., Andreopoulou Z. and Koliouska C. 2014. «Agrotourism 
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12. Batzios, A., Bournaris, T., Andreopoulou, Z., Batzios, C. and Manos, B. 2014. « Research on 
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Multicriteria Approach”. 3rd International Symposium & 25th EEEE, Volos, Greece, June 26-

28. Book of Abstracts, p. 55. 

13. Bournaris, Th., Moulogianni, Ch., Kiomourtzi, F., Andreopoulou, Z. and Manos, B. 2014. 

«Assessing the environmental impacts of the “Setting up Young Farmers” measure on Greek 
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14. Andreopoulou, Z. 2014. Sustainable environmental governance and DSS using network and 
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Στη Βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή 

 

15. Ζ. Ανδρεοπούλου, 2015. Η δυναμικη του Διαδικτύου στην επικοινωνια των μονάδων οικο-

αγροτουρισμού στην Ελλάδα, στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης. Διεπιστημονικό 

Συνέδριο «Τουρισμός, Παιδεία και Επικοινωνία», Ροδος, Εκδόσεις «ΛΕΙΜΩΝ» σελ. 87-101 

16.  Koliouska, C., Andreopoulou, Z. (2016). ICTs and their role in EU environmental 

policy. International Conference on Green Development, Infrastructure, Technology (GREDIT 

2016), Skopje, 31 March – 1 April. p. 100. 
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10.5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Κατά τη ημερομηνια υποβολής 19/3/2019, βρεθηκαν  

- Google Scholar 

812 αναφορες επιστημονικων εργασιών 

Η-index 14 

i10 index    25 

- Scopus 

Εμφανιζονται 60 δημοσιευσεις και 252 αναφορες, με h-index 9 
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Εμφανιζονται 145 δημοσιευσεις, 596 αναφορες και personal score 25.62  
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11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

11.1. Εργασίες δημοσιευμένες σε διεθνή εγκριτα περιοδικά 

 

Πριν τη βαθμίδα του Λέκτορα 

1. ANDREOPOULOU, Z.S., A.C. PAPASTAVROU. (2001). Research on the Attitude of Human 

Resources in Forest Service in Greece Towards the Development of Forestry Informatics. MEDIT, 

Vol. 2, 2001, Bari-Italia. pp. 53-57(ISSN 1120-6403)  

 

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού στην 

περιφερειακή δασική υπηρεσία στην Ελλάδα σε σχέση με την επέκταση της χρήσης υπολογιστικών 

και δικτυακών εργαλείων στην καθημερινή δασική πράξη. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας 

παράγοντας για την αποτελεσματική λειτουργία κάθε φορέα, εξίσου σημαντικός με την ύπαρξη των 

κατάλληλων υποδομών σε οργάνωση και τεχνολογικό εξοπλισμό. Η κατανόηση της συμπεριφοράς 

του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με την γενικότερη επέκταση της χρήσης της πληροφορικής είναι 

σημαντική επειδή η θετική ή αρνητική συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη 

σχετικών προγραμμάτων. H συμπεριφορά που παρουσιάζει το ανθρώπινο δυναμικό είναι γενικά 

θετική. Οι εργαζόμενοι έχουν την άποψη ότι οι υπολογιστές μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά 

στη βελτίωση των παραγόμενων υπηρεσιών, στην αύξηση της παραγωγικότητας  και στη μείωση της 

γραφειοκρατίας. Επίσης, εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την μέχρι τώρα αξιοποίηση των 

υπολογιστών στις υπηρεσίες τους και πρόθυμοι να συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης στην 

πληροφορική. Παράλληλα, αναγνωρίζουν την χρησιμότητα της ύπαρξης δικτύου στα πλαίσια του 

οποίου να λειτουργεί η δασική υπηρεσία. Ωστόσο, ένα μικρό τμήμα είναι απρόθυμο να συμμετέχει 

στη διαδικασία αυτή, επειδή δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και επειδή δεν έχει ενημερωθεί 

κατάλληλα σχετικά με τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν. 

 

Στη βαθμίδα του Λέκτορα 

2. ANDREOPOULOU, Z.S., ARABATZIS, G.D., SOUTSAS, K. 2005. A structured e-learning 

project for the sericulture training as a perspective in development policy for Less Favored Areas. 

New Medit- Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Εnvironment –CIHEAM-

IAMB, Bari, Italia, Vol.4/ Ν.1, 2005, pp.57-63. ISSN 1594-5685 (Citation index) 

 

Οι διαδικτυακές εφαρμογές βελτιώνονται συνεχώς και επιτρέπουν την υλοποίηση διαφόρων δράσεων 

διαμεσω των δικτύων. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT’s- Information 

Communication Technologies) υποστηρίζουν αποτελεσματικά διάφορους εκπαιδευτικούς στόχους, 

ειδικά με την βοήθεια του διαδικτυακου περιβάλλοντος (web environment). Η εργασία αυτή 

περιγράφει την ανάπτυξη μιας δομημένης εφαρμογής εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης για την 

ειδική κατάρτιση ομάδων του τοπικού πληθυσμού στην τεχνική της σηροτροφίας σε 

Λιγότερο Ευνοημένες περιοχές (Less Favored Areas-LFA) όπως είναι και η απομακρυσμένη 

περιοχή του Σουφλίου στον Εβρο. Στην περιοχή εμφανίζονται υψηλά ποσοστά ανεργίας ειδικά μεταξύ 

του νεανικού πληθυσμού. Οι εφαρμογές εκπαίδευσης που βασίζονται στο διαδίκτυο αναπτύσσονται 

για την κατάρτιση ομάδων ανέργων πάνω σε νέες και παραδοσιακές τεχνικές σηροτροφίας σε 

συνδυασμό με τεχνικές μαρκετιγκ ώστε τελικά να προωθήσουν εμπορικές δραστηριότητες όπως είναι 

παραδοσιακά η σηροτροφία για την περιοχή. Περιγράφεται η προοπτική για εκπαιδευτικές δράσεις με 

την αξιοποίηση του Διαδικτύου, η προτεινόμενη δομή των μαθημάτων πάνω στο διαδίκτυο, η 

ανάπτυξη και υλοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε τοπικό επίπεδο και παρατίθενται οι 

θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν. Τα προγράμματα τηλεκπαίδευσης μπορούν να υποστηρίξουν 

την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών μέσα από online συνεδρίες και τη 

συμμετοχή τους σε ψηφιακές παραδόσεις μαθημάτων (e-tutorials) σε πραγματικό χρόνο από ειδικούς 

ή καταχωρημένες αλλά και σε συνδυασμό με την κατάθεση εργασιών για αξιολόγηση αλλά και τέστ 

προσωπικής αξιολόγησης των χρηστών, μετά από κάθε εκπαιδευτική ενότητα που παρέχεται. Το 

μοντέλο που συνδυαζει διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον με τηλεδιασκέψεις και μπορεί να 
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αποτελέσει ένα εργαλείο για την ειδική κατάρτιση και την κινητοποίηση τοπικών πληθυσμών με 

σκοπό την αξιοποίηση τοπικών πόρων και παραδοσιακών πρακτικών στην αύξηση του τοπικού 

εισοδήματος και την προώθηση τοπικής ανάπτυξης.    

 

3. Ζ. ANDREOPOULOU, A. PAPASTAVROU. 2005. “Workflow In Forest Service And The 

Contribution Of The Factor “Human Resources” in The New Technology Work Environment”, 

«Journal of Applied Systems Studies”, Vol. 6, Issue 3, 2005, ISSN: 1466-7738, 

http://www.unipi.gr/jass/2005/2005-3.htm 

 

Η εργασία αυτή μελετά την συνεισφορά του ανθρώπινου παράγοντα στο νέο μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον της Δασικής Yπηρεσίας όπως προκύπτει από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και την 

αξιοποίηση των δικτύων. Για την συλλογή των δεδομένων η έρευνα απεύθυνθηκε στους 

προισταμένους δασάρχες. Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου έδειξε πως πιστεύουν ότι η 

άμεση/απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ τους θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα βελτιώσει την 

λήψη των αποφάσεων. Οσον αφορά τα κρίσιμα σημεία, οι δασάρχες θεωρούν σημαντική τη 

δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων, την αρνητική συμπεριφορά του προσωπικού που προκύπτει 

από την έλλειψη γνώσεων στην πληροφορική, την έλλειψη εξειδικευμένου δασικού λογισμικού, το 

σημαντικό κόστος για τον εξοπλισμό σε νέο υλικό και τέλος το σχεδιασμό ανάλογων εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων για το προσωπικό. Οι υποδείξεις αυτές αναλύθηκαν με ανάλυση συστάδων που κατέδειξε 

3 ομάδες μεταξύ των περιπτώσεων. Η ομάδα-1 δεν βρίσκει ιδιαίτερες δυσκολίες, η ομάδα-2 θεωρεί 

απαραίτητο τον εξοπλισμό των δασαρχείων με κοινές δασικές εφαρμογές και σύγχρονο υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό σε συνδυασμό με την κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού. Η ομάδα-3 θεωρεί πιό 

σημαντική την αρνητική συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Η 

κατηγοριοποίηση των δασαρχείων που προσδιορίστηκε ως λύση της ανάλυσης συστάδων μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την χάραξη και υλοποίηση διαφορετικών στρατηγικών με σκοπό την εισαγωγή και 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη δασική διοίκηση. 

 

4. ANDREOPOULOU, Z.S., E.N. SKOUFA, A.K. KARAMERIS, A.K. PAPASTAVROU. 2005. 

Development of a model application for WWW environments to sustain Environmental Education 

projects about the Forest. Operational Research, International Journal, Springer. Vol. 5, No.1, 

(2005), January-April 2005. pp. 93-103, (ISSN 1109-2858)(Citation Index) 

 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό μέσο στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICTs) υποστηρίζουν ικανοποιητικά διάφορους 

εκπαιδευτικούς στόχους, ειδικά με την αξιοποίηση του διαδικτυακού περιβάλλοντος. Οι σχετικές 

πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση  προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που 

έχουν ως θέμα το δάσος μπορούν να αποκτηθούν μέσω της Δασικής Υπηρεσίας και ιδιαίτερα στα 

κατά τόπους δασαρχεία. Στην παρούσα εργασία, αναπτύσσεται ένας πρότυπος διαδικτυακός τόπος που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για οποιαδήποτε μονάδα Δασικής Υπηρεσίας. Ο διαδικτυακός 

αυτός τόπος περιλαμβάνει οργανωμένο υλικό σύμφωνα με τις παρακάτω ενότητες:  ιστορικές 

πληροφορίες, περιγραφή και αξιολόγηση του τοπικού δασικού οικοσυστήματος του δασαρχείου, το 

δάσος ως οικοσύστημα, οι λειτουργίες και τα οφέλη του, οι απειλές και τα αποτελέσματα, η Δασική 

Υπηρεσία, οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και χρήσιμοι σχετικοί σύνδεσμοι που 

παραπέμπουν σε ιστοσελίδες για περισσότερες πληροφορίες.  

Η εφαρμογή είναι αναπτυγμένη σε μια εύχρηστη και φιλική δομή για τον τελικό χρήστη, περιλαμβάνει 

ένα μεγάλο ποσό αξιόπιστων πληροφοριών, ικανοποιεί τις ανάγκες διάφορων χρηστών –τόσο 

εκπαιδευτικών όσι και μαθητών- και διαφόρων προγραμμάτων, προωθεί την ανάπτυξη 

περιβαλλοντικής συνειδησης και αναβαθμίζει τελικά το ρόλο της δασικής Υπηρεσίας μέσω της 

ουσιαστικής συμβολής της στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 

http://www.unipi.gr/jass/2005/2005-3.htm
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5. KOKKINAKIS A.K., ANDREOPOULOU Z.S., ZAHARIA, Τ. 2006. Modeling The Fishery 

Production Of Northeastern Mediterranean Coastal Lakes For Their Rational And Sustainable 

Management. «Cercetari Marine», 36, pp. 377-391, ISSN 0250-3069 

 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία αυτή, αφορούν τα ευαίσθητα μεσογειακά 

οικοσυστήματα λιμνών που διαμορφώνονται στο δυτικό τμήμα των εκβολών του Νέστου στη Β. 

Ελλάδα όπου η αλιεία και οι ημι-εντατικές υδατοκαλλιέργειες αποτελούν τον κύριο οικονομικό τύπο 

εκμετάλλευσης τους. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ετήσιες ολικές παραγωγές για κάθε παράκτια λίμνη 

από το 1982-1999 και αναλύθηκαν με σκοπό να αξιολογηθούν οι σύνθετες συνθήκες που 

περιγράφονται από τις διακυμάνσεις της παραγωγής που συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες στις 

κύριες λιμνοθάλασσες του ποταμού Νέστου, Βάσοβα, Ερατεινό, Αγίασμα και Κεραμωτή. Τα μοντέλα 

αποτελούν μαθηματικές αναπαραστάσεις συστημάτων πραγματικών καταστάσεων και για την 

υλοποίηση τους αξιοποιούνται μέθοδοι πληροφορικής. Η δημιουργία αλιευτικών μοντέλων από 

χρονοσειρές με διαφορετικές σύγχρονες μεθόδους, όπως είναι τα μοντέλα ‘ARIMA’, η ‘Trend 

Analysis’ και η ‘Moving Average Analysis’, που δοκιμάσθηκαν εδώ, αποτελεί μια βασική μέθοδο που 

χρησιμοποιείται από φορείς διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, καθώς μπορεί να στηρίξει τη 

διαδικασία αξιολόγησης διαφορετικών εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης. Η βασική μεθοδολογία 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν να οργανωθούν τα δεδομένα της αλιευτικής παραγωγής των τεσσάρων 

λιμνών σε ψηφιακά αρχεία και κατόπιν να μελετηθούν με τις παραπάνω μεθόδους χρονοσειρών, ώστε 

να προκύψουν τα μοντέλα παραγωγής που προαναφέρθηκαν. Στη συνέχεια, από τα μοντέλα 

προέκυψαν βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της αλιευτικής παραγωγής, οι οποίες περιγράφουν το 

αλιευτικό μέλλον των λιμνών που εξετάσθηκαν. 

Η ανάλυση των δεδομένων της αλιευτικής παραγωγής και η μοντελοποίηση των διακυμάνσεων 

αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς διοίκησης, προστασίας, και έρευνας. Επιπλέον, αυτές 

οι μέθοδοι ανάλυσης, προάγουν την δυνατότητα των διαχειριστών να αξιολογήσουν την επίδραση 

εναλλακτικών σχεδίων για την χάραξη νέας αλιευτικής πολιτικής. Συνεπώς, καλά προσαρμοσμένα 

αλιευτικά μοντέλα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη του τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες κάθε 

οικοσυστήματος στο οποίο αναφέρονται, μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της παραγωγής 

του ταυτόχρονα με τη αειφορική προστασία του περιβάλλοντος του. 

 

6. ANDREOPOULOU Z.S., KOKKINAKIS A.K., FILIPPIDIS, E., ZAHARIA, Τ. 2006. Spatial 

Organization Of The Fish Fauna Data For The Inland Water Habitats In Northern Greece. 

«Cercetari Marine», 36, pp. 362-376, ISSN 0250-3069 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει την ανάπτυξη ενός οπτικοποιημένου εργαλείου πληροφορικής που 

προάγει την δυναμική διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων, έχοντας ως βασικό στόχο την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων με την χρήση των βάσεων 

δεδομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφερόμαστε στην γεωαναφορά χωρικών δεδομένων που 

αφορούν την ιχθυοπανίδα λιμνών και ποταμών της Βόρειας Ελλάδας. Η συλλογή των πρωτογενών 

πληροφοριών που καταχωρήθηκαν στο εργαλείο πληροφορικής έγινε από ερευνητικές εργασίες και 

προγράμματα Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν σε πρώτο στάδιο σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, η 

οποία στην συνέχεια συνδέθηκε με χωρική βάση δεδομένων σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος 

Πληροφοριών. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε μπορεί να διεξάγει χωρικές αναλύσεις και να 

προσδιορίσει την κατανομή των πόρων της ιχθυοπανίδας, όπως και την πιθανή σχέση μεταξύ της 

κατανομής των ειδών και του οικοτόπου. Το αποτέλεσμα της πρότυπης αυτής εφαρμογής είναι ότι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα αποτελεσματικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων για τον αειφορικό 

και ορθολογικό σχεδιασμό της διαχείρισης της ιχθυοπανίδας με τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα 

εξασφαλίζουν αέναη αειφορικότητα, αφού διευκολύνει την μελέτη των σχέσεων μεταξύ των πόρων 

της ιχθυοπανίδας και των οικοτόπων τους.   

 

7. ANDREOPOULOU, Z.S. 2006. Educational Perspectives And The Impact Of Information And 

Communication Technologies (ICT’s) In An Environmental Government Division. Journal of 
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Environmental Protection and Ecology, vol. 7,  Book 4, pp. 721-732 (ISSN 1311-5065) Citation 

Index. 

 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), τα δίκτυα ΗΥ, το Διαδίκτυο μπορούν να 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη, στη μείωση 

της γραφειοκρατίας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Στα πλαίσια της Δασικής Διοίκησης, που 

υπηρετεί τον ευαίσθητο τομέα του περιβάλλοντος, η πληροφορική μπορεί να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά τις διοικητικές δυσκολίες στη ροή εργασίας παρέχοντας νέα εργαλεία και υπηρεσίες 

στην οργανωτική δομή της Δασικής Υπηρεσίας.  

Ως περιοχή μελέτης επελέγη η περιφέρεια Αν. Μακεδονίας–Θράκης στην Ελλάδα, με σκοπό να 

μελετηθεί η επίδραση των νέων τεχνολογιών στις περιφερειακές δασικές μονάδες και η προοπτική για 

την εφαρμογή νέων τεχνολογικών λύσεων στο περιβάλλον εργασίας αλλά και τα σχετικά 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του δασικού προσωπικού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

στις δασικές μονάδες με την μέθοδο του ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

αναλύθηκαν με το Ms-Εxcel, ενώ «ανάλυση περιεχομένου-content analysis» χρησιμοποιήθηκε για την 

επεξεργασία των «ανοιχτών» ερωτήσεων.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν διεισδύσει στις καθημερινές διοικητικές 

διαδικασίες σε υψηλό βαθμό και τα προγράμματα και οι υποδομές αξιοποιούνται αποτελεσματικά 

ώστε να καλύπτουν διοικητικές ανάγκες της υπηρεσίας. Τα ευρήματα είναι σημαντικά καθώς η στάση 

του προσωπικού θα έχει πολύ σημαντική επίδραση στη διοργάνωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων κατάρτισης στο μέλλον από τη Δασική Υπηρεσία αλλά και γενικότερα στην πολιτική 

σε σχέση με το νέο ψηφιακό περιβάλλον και τις προοπτικές για e-government/ ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση. 

 

8. KOKKINAKIS, A.K., ANDREOPOULOU, Z.S., 2006. Estimating Fishery Production Models Of 

Lakes Koronia And Volvi (Macedonia-Greece) Aiming To Their Sustainable Development. Journal 

of Environmental Protection and Ecology, vol. 7, Book 4, pp. 733-744 . (ISSN 1311-5065) Citation 

Index. 

 

Οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας είναι πολύ σημαντικές 

εξαιτίας του φυσικού τους περιβάλλοντος και προστατεύονται από ειδικούς περιβαλλοντικούς νόμους. 

Τελευταία, και στους δυο υγροβιότοπους ασκείται έντονη πίεση στους φυσικούς τους πόρους ενώ ένα 

πλήθος έργων ανάπτυξης  βρίσκονται σε σύγκρουση για το ρόλο και τη χρήση των υδάτων.  

Η εργασία αυτή οργανώνει τα δεδομένα για τα αλιευτικά φορτία των δυο αυτών περιβαλλοντικά 

ευαίσθητων οικοσυστημάτων και επιχειρεί την δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης της αλιευτικής 

παραγωγής. Ετήσια δεδομένα αλιευτικής παραγωγής προήλθαν απευθείας από την Εποπτεία Αλιείας 

κάθε οικοσυστήματος αλλά και επιστημονικές εργασίες, μελέτες και ερευνητικά προγράμματα. Τα 

μοντέλα ετήσιας παραγωγής καθορίστηκαν με «ανάλυση τάσεων», μέθοδο κινούμενου μέσου όρου» 

και ARΙΜΑ, ενώ υποστηρίζουν βραχυ-πρόθεσμες προβλέψεις. Η δημιουργία μοντέλων αποτελεί μια 

βασική μέθοδο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, καθώς στηρίζει τους φορείς που ασχολούνται με 

την τοπική διοίκηση κατά την διαδικασία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων αξιολογώντας διάφορα 

εναλλακτικά σενάρια. Τα μοντέλα αποτελούν μαθηματικές αναπαραστάσεις συστημάτων 

πραγματικών καταστάσεων και για την υλοποίηση τους αξιοποιούνται μέθοδοι πληροφορικής. Η 

βασική μεθοδολογία ήταν να οργανωθούν σε ψηφιακά αρχεία (excel) και κατόπιν να μελετηθούν με το 

λογισμικό MiniTab 13.2 τα δεδομένα με διάφορες μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών που παράγουν 

μοντέλα παραγωγής και στη συνέχεια, από τα μοντέλα να παραχθούν βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 

παραγωγής. Τα αποτελέσματα της εργασίας μπορούν να υποστηρίξουν τις τοπικές αρχές στην 

εφαρμογή ενός αειφορικού και φιλικού προς το περιβάλλον σχεδιασμού για την αλιευτική διαχείριση. 

 

9. ANDREOPOULOU, Z.S. 2007. E-Organization Of Forest Records In Greece “Journal of 

Environmnetal Protection and Ecology”, vol. 8,  iss 2, 2007. pp.455-466. (ISSN 1311-5065) 

Citation Index. 
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Ένας τεράστιος όγκος δασικών στοιχείων/δεδομένων προκύπτει από τις διάφορες λειτουργίες της 

Δασικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα δεδομένου ότι η δασοπονία πολλαπλών σκοπών πρέπει να 

ικανοποιήσει το πλήθος των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας σε αγαθά και υπηρεσίες. Η εργασία 

αυτή μελετά την επίδραση της ψηφιακής οργάνωσης των δασικών αρχείων στα πλαίσια  της ροής 

εργασίας στις δασικές μονάδες της Δασικής Υπηρεσίας και ειδικά, στα περιφερειακά δασαρχεία μέσω 

της εισαγωγής της ψηφιακής αρχειοθέτησης. Επιπλέον εντοπίζονται ομάδες (συστάδες) δασικών 

μονάδων που παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους σχετικά με 

βάσεις δεδομένων και αρχειοθέτησης και, συνεπώς, ομοιότητα σχετικά με την αποδοτικότητα της 

αρχειοθέτησης των στοιχείων. Η έρευνα εκτελέσθηκε με ερωτηματολόγια στα περιφερειακά 

δασαρχεία σε όλη τη χώρα. Τα συλλεχθέντα στοιχεία αφορούν την περιφερειακή κατανομή και τις 

κατηγορίες αρχείων δεδομένων, την εισαγωγή της ψηφιακής αρχειοθέτησης σε ορισμένα δασαρχεία, 

το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας, την προέλευση του 

και την αξιολόγηση της απόδοσής του. Περαιτέρω, εέγινε ανάλυση συστάδων προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι ομάδες δασικών μονάδων με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα σχετικά με την 

ψηφιακή αρχειοθέτηση.  

Το ποσοστό ψηφιακής αρχειοθέτησης βρίσκεται για να είναι διαφορετικό μεταξύ των περιφερειακών 

δασαρχείων και περιλαμβάνει διαφορετικά δασικά αντικείμενα, όμως ο τομέας της διοίκησης και οι 

σχετικές εφαρμογές υπερισχύουν. Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση, δύο ομάδες με παρόμοια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχουν προσδιοριστεί μεταξύ των δασικών μονάδων, μιας με μέτρια και 

μιας με σημαντική ψηφιακή αρχειοθέτηση. Η εθνική πολιτική για την πληροφορία πρέπει να εστιάσει 

στην αποτελεσματική εισαγωγή της τεχνολογίας πληροφοριών και των εργαλείων υποστήριξης στη 

λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικούς λόγους. Τα αποτελέσματα της  ομαδοποίησης σχετικά με την 

ψηφιακή αρχειοθέτηση που πραγματοποιήθηκε στα δασαρχεία μπορεί να αξιοποιηθεί με στόχο την 

ολική ψηφιακή καταγραφή της πληροφορίας, στην προσαρμογή της κατάλληλης πολιτικής για την 

αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας, σε κάθε διαφορετική ομάδα δασαρχείων. Στη συνεχεια 

συζητείται η προοπτική για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων 

για τη δασική Υπηρεσία στα πλαίσια ενός ολικού προγράμματος δημόσιας διοίκησης. 

 

10. KOKKINAKIS, A.K., ANDREOPOULOU, Z.S., KYRKENIDIS, I.V 2007. Sustainable 

Aquaculture Management Of Mediterranean Coastal Lakes With A Multimedia Learning System 

“Journal of Environmnetal Protection and Ecology” 2007, vol. 8, iss 2, 2007. pp. 467-477 (ISSN 

1311-5065) Citation Index. 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πολυμεσικού συστήματος κατάρτισης 

για βιώσιμη διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιέργειας των μεσογειακών παράκτιων λιμνών. Η 

πειραματική έκδοση αναφέρεται στα περιβαλλοντικά ευαίσθητα παράκτια οικοσυστήματα λιμνών από 

τις εκβολές του ποταμού Νέστου μέχρι τις εκβολές του ποταμού Έβρου, και περιλαμβάνει 27 

παράκτιες λίμνες, που βρίσκονται κάτω τη διεθνή προστασία και δέχονται συγκεκριμένη αλιευτική 

διαχείριση. 

Τα απαραίτητα δεδομένα για να ενσωματωθούν στο πολυμεσικό σύστημα κατάρτισης ανακτήθηκαν 

από επιστημονικά αναφορές και ερευνητικά προγράμματα. Το συλλεχθέν υλικό σε μορφή κειμένων, 

σχεδίων, εικόνων και βίντεο ψηφιοποιήθηκε για να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα. Το λογισμικό που 

χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του αρχικού πολυμεσικού συστήματος σε ένα CD-ROM ήταν το 

Macromedia Studio MX 2004, PhotoShop 6,0, και Nero. Το σύστημα αποτελεί ένα εικονικό 

μαθησιακό περιβάλλον για τη βασισμένη σε υπολογιστή κατάρτιση, σε ένα φιλικό προς το χρήστη 

περιβάλλον χωρίς απαιτήσεις εκπαίδευσης υπολογιστών. Eυρείες ομάδες χρηστών μπορούν να 

ανακτήσουν τις ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τα παράκτια οικοσυστήματα λιμνών όπως η 

χλωρίδα, η πανίδα, η πανίδα ψαριών, η αλιεία, οι ανθρώπινες επεμβάσεις και οι δραστηριότητες για 

την προστασία περιβάλλοντος και την αποκατάσταση, με στόχο τη βιώσιμη εκμετάλλευση και την 

ανάπτυξή τους. Όλοι οι τύποι των επιβληθεισών διαχειρίσεων αλιείας στις παράκτιες λίμνες 

παρουσιάζονται ως παραδείγματα που είναι η «εκτατική», η «ημι-εντατική» και η «εντατική». 
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Παρουσιάζονται επίσης λεπτομερώς οι αλιευτικές δραστηριότητες των συνεταιρισμών ψαράδων που 

διαχειρίζονται τα ανωτέρω οικοσυστήματα, οι υπάρχουσες κατασκευές αλιείας, ο εξοπλισμός αλιείας 

κ.λπ. 

 Αυτό το πολυμεσικό σύστημα εικονικής κατάρτισης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τις αρχές 

σχετικά με τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση της αλιείας, την προστασία, την έρευνα, τα 

προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προγράμματα για τη διαχείριση παράκτιων περιοχών. 

Μπορεί να είναι επίσης ένα πρακτικό εργαλείο για τους διαχειριστές μονάδων υδατοκαλλιεργειών ή 

για  άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με παρόμοιες δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας.  

 

11. ANDREOPOULOU Z.S., KOKKINAKIS A.K., BOUCHOUNAS T., BANDYOPADHYAY P.K. 

2006. “Enhancing small-scale aquaculture units for freshwater ornamental fishes through e-

learning in a WWW environment”, «Ornamental Fish International Journal», Iss.50, February 

2006, pp. 9-14. 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει την ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας ‘ασύγχρονης’ εκπαιδευτικής 

πολυμεσικής εφαρμογής, η οποία αφορά την ‘εξ αποστάσεως’ εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου, με 

στόχο τη διάχυση γνώσεων και πληροφοριών σχετικών με την καλλιέργεια των πλέον εμπορεύσιμων 

‘διακοσμητικών’ ειδών ψαριών του γλυκού νερού, δηλαδή ψαριών που χρησιμοποιούνται από 

κατόχους ενυδρείων ή μικρών διακοσμητικών λιμνών σε κήπους. Η ανάπτυξη των μικρής κλίμακας 

μονάδων καλλιέργειας διακοσμητικών ψαριών του γλυκού νερού που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες 

εκτροφής μπορεί να είναι μια δευτερεύουσα απασχόληση για τους πληθυσμούς στις απομακρυσμένες 

περιοχές, επιτρέποντας τους μια συμπληρωματική πηγή εισοδήματος. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε 

αρχικά σε μορφή ιστοσελίδας και υλοποιήθηκε ώστε να είναι διαθέσιμη σε CD αξιοποιώντας τη δομή 

ιστοχώρου. Για την καλύτερη πλοήγηση προτείνεται η έκδοση Internet Explorer Browser V.4 και μετά 

που επιτρέπει στο σχεδιαστή την άμεση ανάρτηση στο διαδίκτυο. Διάφορα λογισμικά προγράμματα 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση, όπως το Macromedia Dreamweaver Ultradev 4., το λογισμικό 

Adobe Photoshop V.7 για το σχεδιασμό των υποβάθρων και άλλου οπτικού υλικού, το λογισμικό Fine 

Reader V.5 για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού, σε μορφή κειμένων, το λογισμικό 

NeroExpress χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή των μουσικών τμημάτων που επενδύουν την 

εφαρμογή από μορφή *.mp3 σε μορφή *.wav. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που 

υλοποιήθηκε, έγινε σε μια ομάδα 60 δυνητικών χρηστών, οι οποίοι ήταν φοιτητές του τμήματος 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και είχε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Το 

πρόγραμμα αναπτύσσεται στο περιβάλλον του ‘διαδικτύου’ και στοχεύει να συμβάλει στην 

εκπαίδευση ατόμων σε σύγχρονες και δυναμικές μεθόδους υδατοκαλλιέργειας με τη χρήση απλών, 

φτηνών και  φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών παραγωγής, βοηθώντας τους ταυτόχρονα να 

πραγματοποιήσουν τις δικές τους μονάδες παραγωγής. 

 

12. KOKKINAKIS, A.K., ANDREOPOULOU, Z.S., BOUCHOUNAS, T., ZAHARIA, T. 2006. A 

multimedia application for teaching trout culture. «Cercetari Marine» Issue 36, pp. 393-41, 

ISSN0250-3069 

 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας πολυμεσικής εφαρμογής, που 

βασίζεται στο Διαδίκτυο, η οποία στοχεύει να ενισχύσει την καλλιέργεια πέστροφας καθώς επίσης και 

την διαχείριση μονάδων πεστροφοκαλλιέργειας. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή αποτελεί ένα 

δίγλωσσο πολυμεσικό εργαλείο που διακινείται μέσα από το Διαδίκτυο, ενώ παρέχεται και αυτόνομα 

σε CD. Δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία HTML και εφαρμόστηκε με τα στοιχεία που 

ανακτήθηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία για τις  υδατοκαλλιέργειες. Περιλαμβάνει πληροφορίες σε 

μορφή κειμένων, εικόπνων, σχημάτων και βίντεο για τη βιολογία των πεστροφών, τις απαραίτητες 

περιοχές, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις για την καλλιέργεια τους, τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστηκά των νερών εκτροφής, τη διαχείριση των αποθεμάτων των γεννητόρων, τις τεχνικές 

της εκκόλαψης και τη διαχείριση των ασθενειών των καλλιεργούμενων πεστροφών. Περιλαμβάνει 

επίσης πληροφορίες για το νέο τύπο αλιευτικού εμπορίου και της σχετική αγορά.Αποτελεί ένα 
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εικονικό περιβάλλον, με σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω του διαδικτύου, που 

χρησιμοποιείται για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής, εστιάσμένο στης 

διαδραστικότητα με το χρήστη. Η εφαρμογή έχει αξιολογηθεί αρχικά από μια ομάδα 60 δυνητικών 

χρηστών οι οποίοι ήταν φοιτητές της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με θετικά αποτελέσματα. Η εφαρμογή που 

αναπτύχθηκε μπορεί να φανεί χρήσιμη για διαχειριστές ή ιδιοκτήτες υδατοκαλλιεργητικών μονάδων ή 

για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας. 

 

13. ANDREOPOULOU, Ζ.S, ARABATZIS, G., MANOS, B., SOFIOS, S. 2007. «Promotion of 

Rural Regional Development through the WWW «Ιnternational Journal of Applied Systems 

Studies”.Inderscience. 1(3) 290-304.ISSN (Online): 1751-0597 - ISSN (Print): 1751-0589  

 

Το Διαδίκτυο έχει αλλάξει δραστικά τον τροπο με τον οποιο οι πολιτες αλληλεπιδρουν με την 

κοινωνία και εχει διευκολυνει την διαχυση της πληροφορίας. Οι Τεχνολογίες Πληρορορικής και 

Επικοινωνιών  προσφέρουν τεραστιες ευκαιρίες σε όλους και νεες προοπτικες για οικονομικη 

αναπτυξη, καλυτερη παροχη υπηρεσιων κ.λπ. Στο πλαισιο αυτό σε κάθε νομο της Ελλάδας υπάρχει 

μια τουλαχιστον ιστοσελίδα που αναφερεται σε αναπτυξιακες εταιρειες με στοχο την περιφερειακη 

αναπτυξη.Στη εργασία αυτη εξεταζονται τα βασικα χαρακτηριοστικα των ιστοσελίδων αναπτυξιακων 

εταιρειων, μελεταται ο τροπος με τον οποιο προωθουν την περιφερειακη αναπτυξη και επειπλέον τις 

κατατασει αναλογα με το περιεχομενο τους.  Τα κυριοτερα χαρακτηριστικα που ελεγχθηκαν είναι η 

υπαρξη επαρκους βασικης πληροφορρησης  για αναπτυξιακά προγραμματα και δρασεις, η πλοηγηση 

στην ιστοσελιδα, στοιχεια επικοινωνιας, πληροφορηση για τις παρεχομενες υπηρεσιες, υποστηριξη 

μεσω διαδικτυου, συνδεσμοι, κ.λπ. Τα αποτελεσματα της ερευνας εδειξαν ότι οι περισσοτερες 

ιστοσελιδες αναπτυξιακων βασιζονται στην παροχη πληροφορησης. Ωστοσο, θα επρεπε να εξελιχθουν 

προς την παροχη ηλεκτρονικων υπηρεσιων διδοντας αυξημενο ενδιαφερον στη δυναμικη της, με 

σκοπο την προωθηση των προγραμματων τοπικης περιφερειακης αναπτυξης παντοτε στα πλαισια της 

αειφορικης αναπτυξης και της προστασιας του περιβαλλοντος. 

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

14. KOKKINAKIS, AK., ANDREOPOULOU, Z.S. 2009. Teaching And Learning Sustainability In 

Fisheries In Lake Ecosystems Using ICT-Based Systems Journal of Environmental Protection 

and Ecology, 10, 2, 500-509, 2009, (ISSN: 1311-5065)(Citation Index). 

 

Στην εργασία αυτή περιγράφεται η ανάπτυξη ενός πολυμεσικού εκπαιδευτικού συστήματος με 

αξιοποίηση των Βάσεων Δεδομένων και του προγραμματισμού, που αποσκοπεί στην εκπαίδευση, 

ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα ιχθυοπανίδας και βιώσιμης αλιευτικής διαχείρισης σε 

οικοσυστήματα λιμνών της Ελλάδας. Η πιλοτική εφαρμογή αφορά στο περιβαλλοντικά ευαίσθητο 

οικοσύστημα της λίμνης Βόλβης, στην Β. Ελλάδα, που βρίσκεται υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας 

(RAMSAR). Η αλιεία στη λίμνη αποτελεί σημαντική οικονομική παράμετρο για την περιοχή. Το 

απαραίτητο υλικό για την υλοποίηση της πολυμεσικης εφαρμογής για εκπαίδευση και ενημέρωση 

συλλέχθηκε από βιβλιογραφικές αναφορές και προγράμματα και βρίσκεται σε μορφή κειμένων, 

βιβλιοθηκών εικόνων, video κ.λπ., στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκε και ενσωματώθηκε σε ένα 

πολυμεσικό πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάσθηκε ειδικά με το λογισμικό Macromedia Studio MX 

2004, PhotoShop 6.0, και Nero.  Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε να είναι φιλική προς για χρήστες 

χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής, και για το λόγο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για δια 

βίου μάθησης και κατάρτισης σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ. Πολλές ομάδες χρηστών όπως αλιείς 

του τοπικού συνεταιρισμού, ερευνητές, τοπικές αρχές και διοικητικοί φορείς προστασίας, 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κ.λπ. μπορούν να εντοπίσουν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για 

το οικοσύστημα, χλωρίδα, πανίδα, ιχθυοπανίδα, αλιεία, ανθρώπινες επεμβάσεις και δράσεις 

περιβαλλοντικής προστασίας αλλά και αποκατάστασης 
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15. ANDREOPOULOU, Ζ. TSEKOUROPOULOS, G., KOUTROUMANIDIS, T., 

VLACHOPOULOU, M., MANOS, B.. 2008. Typology for e-business activities in the 

agricultural sector. International Journal of Business Information Systems, Vol.3, No 3, (2008), 

pp.231-251  

 

Καθώς τα δίκτυα και ειδικότερα το σύγχρονο Διαδίκτυο προσφέρει μια νέα πλατφόρμα για 

επιχειρηματικές δραστηριότητες σε κάθε χώρο, ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναγνωριστεί η 

τυπολογία για τις υπάρχουσες δράσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν στον ευρύτερο αγροτικό χώρο στην 

περιφέρεια. Η μεθοδολογία αφορά στη μελέτη των αρχών του ηλ. Επιχειρείν και των σχετικών 

πρακτικών, η μελέτη των δεδομένων μοντέλων ηλ. Επιχειρείν στο Διαδίκτυο και επιπλέον, η μελέτη 

των ιστοσελίδων που προάγουν ψηφιακές υπηρεσίες ηλ. Εμπορίου στην περιφέρεια, η κατάταξη τους 

στα υπάρχοντα μοντέλα και η αξιολόγηση τους με την πολυκριτηρια μέθοδο Promethe II. Για να 

εφαρμοσθεί η μεθοδολογία που περιγράφηκε, επιλέχθηκε η περίπτωση των περιφερειακών αγροτικών 

προϊόντων στην Ελλάδα. Σχετικά με την κατάταξη, οι περισσότερες επιχειρήσεις με παρουσία στο 

διαδίκτυο κατατάχθηκαν στο στάδιο της «διαδραστικότητας» όπου πέρα από μια απλή διαφημιστική 

παρουσία στο διαδίκτυο δίδεται η δυνατότητα στον χρήστη να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα και να 

συλλέξει επαρκείς πληροφορίες. 

 

16. ANDREOPOULOU Z.S., A.K. KOKKINAKIS, G.D. ARABATZIS (2009) Supporting fishery 

co-operatives of coastal wetlands through Internet presentation. Journal of Environmental 

Protection and Ecology, 10, 2, 572-581.  (Citation Index) 

 

To διαδικτυο (internet) προσφέρει σήμερα πολλές ευκαιρίες για οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας από προϊόντα και υπηρεσίες που καλούνται 

διαδικτυακές υπηρεσίες “e-services”. Παράλληλα η ανάρτηση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο που 

προβάλλουν μια περιοχή μπορούν να υποστηρίξουν τις τοπικές προσπάθειες αλλά και να προάγουν 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Με στόχο να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες αλιευτικών 

συνεταιρισμών λιμνών  η εργασία παρουσιάζει το πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός μοντέλου πρότυπης 

ιστοσελίδας στο Διαδικτυο που παρουσιάζει αφενός τις δραστηριότητες ενός τοπικού αλιευτικού 

συνεταιρισμού και αφετέρου προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες για τους ευαίσθητους υγροβιότοπους 

που ανήκουν. Επιλέχθηκε η περίπτωση του ευαίσθητου υγροβιότοπου της Βιστωνιδας και η 

ιστοσελίδα αναπτυχθηκε με το λογισμικό frontpage, που υποστηρλιζει η πλατφορμα της Microsoft. Η 

ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες για τη λίμνη, οπτικοακουστικό υλικό, αρχείο φωτογραφιών, 

κ.λπ. Παράλληλα, παρουσιάζεται το προφίλ του συνεταιρισμού, υποδομές και εγκαταστάσεις και 

στοιχεία παραγωγής σε μηνιαία και ετήσια βάση. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται ακόμη στοιχεία 

επικοινωνίας με τον συνεταιρισμό, τα εμπορεύσιμα είδη, πληροφορίες για τις μεθόδους παραγγελιών, 

πωλήσεων, συσκευασίας, διανομής και πληρωμής.  

 

17. KOKKINAKIS A.K., ANDREOPOULOU Z.S. (2009). Target fishery species and their 

perspective in Prespa Lakes (West Macedonia, Greece). Journal of International Environmental 

Applications and Science, Vol 4, (3): 332-338 ISSN 1307-0428 

 

Οι διασυνοριακές λίμνες των Πρεσπών, Μικρή και Μεγάλη, στο πρόσφατο παρελθόν θεωρήθηκαν 

παραδοσιακά ως περιοχές αλιείας για τις γειτονικές χώρες, στις μέρες μας όμως τείνουν να χάσουν 

αυτό το χαρακτηριστικό προφίλ, λόγω της υποβάθμισης και της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών 

πόρων τους και τη μείωση στα πιο σημαντικά εμπορικά είδη ψαριών, που αποτελούν και τα είδη που 

αποτελούν στόχο αλιείας. Η εργασία αυτή μελετά τις μεταβολές της αλιευτικής παραγωγής τους μέσα 

στο χρόνο, για τα είδη που αποτελούν στόχο αλιείας για τις δύο διασυνοριακές λίμνες των Πρεσπών 

(Μικρή και Μεγάλη) κατά την τελευταία 20-ετια του προηγούμενου αιώνα σε ετήσια βάση και 

ειδικότερα, την αλιευτική παραγωγή του κυπρίνου (Cyprinus carpio), την πλατικα (Rutilus prespensis) 

και τον κέφαλο (Squalius cephalus). Μελετήθηκε η αναλογία των ειδών και το λογισμικό Minitab 

13.20 χρησιμοποιήθηκε για τη μοντελοποίηση και στη συνέχεια, για την παραγωγή βραχυπρόθεσμων 
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και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων σχετικά με την αναλογία  από τα είδη-στόχο που αλιεύονται από 

τους αλιείς. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν την προφανή υποβάθμιση της αλιευτικής παραγωγής 

αυτών των δύο διασυνοριακών λιμνών, όπως επίσης και η επιλεκτικότητα των αλιευμάτων που οδηγεί 

στην υποκατάσταση ορισμένων σημαντικών περιβαλλοντικά ειδών ψαριών. Τα συμπεράσματα της 

μελέτης αυτής μπορεί να είναι χρήσιμα για αρμόδιες αρχές στις γείτονες χώρες στα πλαίσια ανάπτυξης 

μιας κοινής διασυνοριακής στρατηγικής για την αειφόρο αλιεία με στόχο την προστασία της 

βιοποικιλότητας και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας. 

 

18. ANDREOPOULOU Z.S., KOKKINAKIS A.K. (2009). Environmental database of the lakes of 

west Macedonia (Greece) for their sustainable management. Journal of International 

Environmental Applications and Sciencel  4( 3) : 325-331 (2009) ISSN 1307-0428 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μια Βάσης Δεδομένων για τις λίμνες 

της Δ. Μακεδονίας, με σκοπό την συστηματική παρακολούθηση τους στοχεύοντας στην αειφορικη 

τους εκμετάλλευση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από επιστημονικές αναφορές, τοπικές μελέτες και 

ερευνητικά προγράμματα για τις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Ζαζαρη, Χειμαδιτιδα, 

Βεγορίτιδα, Πετρών, Καστοριά και Πολυφυτου. Στην ΒΔ περιλαμβάνονται ποιοτικές και ποσοτικές 

πληροφορίες για τις λίμνες, όπως υδρολογικά, γεωμορφολογικά, φυσικό-χημικά στοιχεία, χλωρίδα, 

πανίδα, ιχθυοπανιδα, νομικό καθεστώς προστασίας, χρήσεις γαιών και υδάτων, οικονομικές 

δραστηριότητες, δεδομένα για την αλιευτική παραγωγή και υποδομές, ανθρώπινες επεμβάσεις καθώς 

επίσης και πληροφορίες για το τρέχον τοπικό πλάνο διοίκησης και διαχείρισης με σκοπό την 

προστασία, την αποκατάσταση και την αειφορικη ανάπτυξη της λίμνης. Το υλικό που συλλέχθηκε, 

μορφοποιήθηκε σε αρχεία Ms-Excel, ώστε να αξιοποιηθούν ρουτίνες αυτόματης εισαγωγής 

δεδομένων στην ΒΔ, που τελικά υλοποιήθηκε με Μs-Αccess. Με στόχο τον αποτελεσματικό χειρισμό 

των αποθηκευμένων δεδομένων στη ΒΔ και από μη έμπειρους χρηστές, σχεδιάστηκε ένα interface από 

διαδοχικές οθόνες με ενεργά πλήκτρα που ανοίγουν διαδοχικά οθόνες σύμφωνα με τις επιλογές του 

χρήστη και μακροεντολές για να προσαρμόσει το σύστημα στις ανάγκες των χρηστών και να 

υποστηρίξει τη ροή της πληροφόρησης από τη ΒΔ. Τελος υπάρχουν και εκτυπωσιμες αναφορες. Η 

ολοκλήρωση οικολογικών, βιολογικών και κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων για τις λίμνες σε μια 

φιλικη-προς-τον χρήστη ΒΔ είναι χρήσιμη σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και υποστηρίζει το 

σχεδιασμό τοπικών έργων. 

 

19. KOKKINAKIS A.K., ANDREOPOULOU Z.S. 2009. Evaluation Of Fishery Viability Of River 

Nestos Estuarine Wetlands. Journal Οf Environmental Protection And Ecology. Vol 10, ISS 4, 

1218-1226)(ISSN 1311-5065) Citation Index. 

 

Η δημιουργία μοντέλων αποτελεί μια βασική μέθοδο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων επειδή 

προσομοιώνουν την δεδομένη κατάσταση και μπορούν να υποστηρίξουν προβλέψεις για το μέλλον. 

Για την υλοποίηση τους αξιοποιούνται μέθοδοι και εργαλεία πληροφορικής. αξιολογώντας διάφορα 

μελλοντικά εναλλακτικά σενάρια και τις προβλέψεις παραγωγής. Ειδικότερα, η εργασία αυτή 

αποσκοπεί στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας της αλιευτικής παραγωγής των παράκτιων υγροτόπων 

στις εκβολές του ποταμού Νέστου με αξιοποίηση μοντέλων αλιευτικής παραγωγής που στηρίζουν 

τους τοπικούς φορείς διοίκησης και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την διαδικασία υποστήριξης 

της λήψης αποφάσεων. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν την ολική αλιευτική παραγωγή 

για διάφορα είδη αλιευμάτων στις λιμνοθάλασσες για το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1982 

και1999 και προήλθαν από τον τοπικό αλιευτικό συνεταιρισμό που διαχειρίζεται τις λιμνοθάλασσες, 

από επιστημονικές μελέτες και προγράμματα και απευθείας από την τοπική Εποπτεία Αλιείας. Η 

βασική μεθοδολογία προσέγγισης ήταν να οργανωθούν τα ιστορικά δεδομένα σε ψηφιακά αρχεία και 

κατόπιν να μελετηθούν τα δεδομένα με διάφορες μεθόδους ανάλυσης χρονικών σειρών με το 

λογισμικό minitab 13.2 που παράγουν μοντέλα παραγωγής και στη συνέχεια, από τα μοντέλα να 

παραχθούν βραχυπρόθεσμες προβλέψεις παραγωγής. Η ανάλυση των δεδομένων αυτών αποδεικνύει 

τη δυναμική αλιευτική ικανότητα των υγροτόπων αυτών αλλά και την αποτελεσματικότητα των 
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εφαρμοσμένων αλιευτικών μέτρων ενώ παράλληλα, εντοπίζει τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών 

αλλαγών στην παραγωγή στο χρόνο.  

 

20. ANDREOPOULOU, Z.S., 2009. Adoption of Information and Communication Technologies 

(ICTs) in Public Forest Service in Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol 

10, iss. 4 : 1194-1204. 

 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Δημόσια Διοίκηση με 

στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη ορίζεται ως ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (e-government). Η δασική πληροφορική μπορεί να βοηθήσει την Δασική Υπηρεσία με 

την υλοποίηση αποτελεσματικών, δυναμικών εργαλείων για την επίτευξη ορθολογικά οργανωμένων 

διοικητικών μονάδων. Η εργασία αυτή μελετά την υιοθέτηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Δικτύων στη Δασική Υπηρεσία στην Ελλάδα, τις υφισταμένες δυσκολίες αλλά και τις προοπτικές 

για την αξιοποίηση της ηλ. Διακυβέρνησης για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από τη ΔΥ στους 

πολίτες και συνεπώς αειφορικη ανάπτυξη και αξιοποίηση των δασών στη χώρα μας.  Η Δασική 

Υπηρεσία στην Ελλάδα είναι κυβερνητικός οργανισμός και στοχεύει στην προστασία, διατήρηση και 

αειφορικη αξιοποίηση των δασών ενώ παράλληλα στηρίζει τα διαχείριση πολλαπλών σκοπών στα 

σύνθετα δασικά οικοστηματα της χώρας μας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των 

ερωτηματολογίων σε Δασικές μονάδες στην περιφέρεια της Πελοποννήσου στη Ν. Ελλάδα. Τα 

αποτελέσματα υποδηλώνουν την αναγκαιότητα για την άμεση συνολική εισαγωγή των εργαλείων 

πληροφορικής στην ημερήσια ροή εργασίας ειδικότερα σε σχέση με υπηρεσίες που βασίζονται στη 

δικτύωση ΗΥ. Αναμένεται ότι η ολοκληρωμένη δικτύωση της ΔΥ θα αναβαθμίσει το παραγόμενο 

έργο, θα μειώσει την γραφειοκρατία και θα αυξήσει την παραγωγικοτητα. Οι εργαζόμενοι στη ΔΥ 

στην πλειονότητα τους πιστεύουν ότι οι ΤΠΕ μπορούν αν εφαρμοσθούν με επιτυχία στον τομέα τους, 

και να τους βοηθήσουν στο σημαντικό τους έργο στην προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, 

τονίζουν την ανάγκη για κατάρτιση του δασικού προσωπικού σε θέματα πληροφορικής και δικτυακών 

εφαρμογών και εργαλείων. 

 

21. ANDREOPOULOU Z.S., KOUTROUMANIDIS ΤH.,  MANOS B. 2009. The adoption of e-

commerce for wood enterprises. International Journal of Business Information Systems. Vol 4, 

iss.4 : 440-459 Inderscience, ISSN (Online): 1746-0980 - ISSN (Print): 1746-0972 

 

Στην Eλλαδα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εμπορίου 

ξύλου (ξυλείας, επεξεργασίας και προϊόντων ξύλου) αξιοποιούν ήδη τα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα 

και έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδες που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ενσωμάτωσης υπηρεσιών 

που παρέχονται μέσα από το διαδικτυο. Στην εργασία αυτή αξιολογούνται οι σχετικές ιστοσελίδες, 

μελετάται ο βαθμός υιοθέτησης των διαδικτυακών υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου που 

ενσωματώνονται στις ιστοσελίδες ενώ στη συνεχεια, αναγνωρίζεται η βέλτιστη ομάδα  ιστοσελίδων. 

Αρχικά μελετώνται οι ιδιότητες που οφείλει να έχει μια επιτυχημένη ιστοσελίδα ηλ. εμπορίου. 

Ειδικότερα κατά την αξιολόγηση των ιστοσελίδων εντοπίζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά περιεχομένου των ιστοσελίδων που βρέθηκαν στο ελληνικό διαδικτυο στον ανωτερω 

τομεα, μελετάται η παρουσία κάθε χαρακτηριστικού/κριτηρίου και ταξινομούνται σύμφωνα με τη 

γεωγραφική τους κατανομή στον ελληνικό χώρο. Στη συνέχεια κατατάσσονται συνολικά σύμφωνα με 

τα κριτήρια περιεχομένου χρησιμοποιώντας την πολυκριτήρια μέθοδο αποφάσεων PROMETHEE II. 

Τέλος, οι ιστοσελίδες κατηγοριοποιούνται σε ομάδες κοινού επιπέδου υιοθέτησης/ενσωμάτωσης 

ψηφιακών δικτυακών υπηρεσιών (ICT adoption) σύμφωνα με το συνολο των κριτηρίων που 

επιτυγχάνουν και το φ (net flow), που προκύπτει από την μέθοδο PROMETHEE II. Τα ευρήματα της 

έρευνας αποδεικνύουν το βαθμό υιοθέτησης του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τομέα αυτό. Η βέλτιστη 

ομάδα ιστοσελίδων που αναγνωρίστηκε αποτελεί ένα χρήσιμο πεδίο αναφοράς για το σχεδιασμό 

ιστοσελίδων στο χώρο αλλά και για την ποιοτική βελτίωση των ήδη υπαρχόντων ιστοσελίδων. 

 



 66 

22. KOKKINAKIS A.K., ANDREOPOULOU Z.S. (2009). Modeling The Fishery Production Of 

Bordering But Ecologically Varying Coastal Lake Ecosystems. Journal of Environmental 

Protection and Ecology 10, 3, 821-833(ISSN 1311-5065) CITATION INDEX. 

 

Η εργασία αυτή, στα πλαισια μιας σειράς εργασιών για τα λιμναια οικοσυστηματα της Β.Ε., 

οργανώνει και μελετά τα ιστορικά δεδομένα για τα αλιευτικά φορτία δυο περιβαλλοντικά ευαίσθητων 

οικοσυστημάτων που συνορεύουν και επιχειρεί την δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης της αλιευτικής 

παραγωγής για να εφαρμοστεί η κατάλληλη διοίκηση και προστασία για κάθε λίμνη από τις τοπικές 

αρχές.  

Η λίμνη της Βιστωνίδας και η παράκτια λίμνη Λάγος στην ΒΑ Ελλάδα είναι προστατευόμενα 

οικοσυστήματα που συνορεύουν. Ωστόσο, τα οικολογικά χαρακτηριστικά τους είναι εντελώς 

διαφορετικά, καθώς η λίμνη Βιστωνίδα δέχεται μεγαλύτερες ποσότητες φρέσκου νερού αλλά και 

ρύπανση από ότι η  λίμνη Λάγος. Αυτοί οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι υγρότοποι παραδοσιακά 

αποτελούν περιοχές όπου γίνονται ημιεκτατικές υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες αποτελούν βασικό 

παράγοντα στην τοπική οικονομία. Τα κυρίαρχα είδη στην αλιευτική παραγωγή και των δύο λιμνών 

είναι το λαβράκι και η τσιπούρα και είδη της οικ Mugilidae αλλά η παραγωγή της λίμνης Βιστωνίδας 

περιλαμβάνει, επίσης, κυπρίνους και χέλια. Λεπτομερή δεδομένα αλιευτικής παραγωγής 

συγκεντρώθηκαν από τις τοπικές συνεταιριστικές αλιευτικές ενώσεις που διαχειρίζονται τα 

οικοσυστήματα αλλά και από τη  Διεύθυνση Αλιείας για τις τελευταίες δεκαετίες (1974 - 2004) 

σχετικά με τη συνολική παραγωγή αλλά και ειδικά για τα κυρίαρχα είδη ψαριού χωριστά για κάθε 

οικοσύστημα. Στη συνέχεια, οι χρονοσειρές παραγωγής αναλύθηκαν με το λογισμικό minitab 13.2 με 

στόχο τη δημιουργία μοντέλων παραγωγής για τις τελευταίες δεκαετίες, ανεξάρτητα για κάθε λίμνη. Η 

μοντελοποίηση περιλαμβάνει τις μεθόδους για «μοντέλα ARIMA», που χρησιμοποιήθηκαν για τις 

βραχυπρόθεσμες προβλέψεις παραγωγής για κάθε λίμνη αλλά και προβλέψεις «κινούμενου μέσου 

όρου".  

 

23. ANDREOPOULOU Z.S., A.K. KOKKINAKIS 2009. Development of an educational system for the 

protection of delta of rivers axios - loudias - aliakmon using multimedia journal of εnvironmental protection 

and εcology. Vol 10, iss 3, 899-907, (issn 1311-5065) citation index. 

 

Στην εργασία αυτή περιγράφεται η ανάπτυξη ενός πολυμεσικού εκπαιδευτικού συστήματος που 

αποσκοπεί στην κατάρτιση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας των εκβολών των 

ποταμών Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα στην Κεντρική Μακεδονία. Το υλικό που συλλέχθηκε από 

βιβλιογραφικές αναφορές και παρατηρήσεις πεδίου σε μορφή κειμένων, εικόνων, video κ.λπ., αφού 

ψηφιοποιήθηκε ενσωματώθηκε σε ένα πολυμεσικό πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάσθηκε ειδικά 

για εκπαίδευση και ενημέρωση. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν διάφορα πακέτα λογισμικού, όπως 

τα Ms-Οffice, Macromedia Studio MX 2004, PhotoShop 6.0, Nero 6.0  κ.λπ.. Η εφαρμογή 

σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη σε ένα DVD, κάνοντας ωστόσο χρήση και της ιεραρχικής 

δόμησης των επιμέρους σελίδων μιας ιστοσελίδας, ώστε να ακολουθεί τη δομή διαδικτυακού τόπου. 

Με τον τρόπο αυτό, η παρούσα εφαρμογή επιτρέπει τη μελλοντική αξιοποίηση της ως αυτοτελή 

διαδικτυακό τόπο στο διαδίκτυο. Το σύστημα αυτό μπορεί να αξιοποιείται για πληροφόρηση που 

αφορά περιβαλλοντικές ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τα εκβολικά οικοσυστήματα και για 

πολλαπλά αντικείμενα όπως η χλωρίδα, η πανίδα και η ιχθυοπανίδα, η αειφορική διαχείριση της 

αλιείας και οι υδατοκαλλιέργειας, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, η ρύπανση κλπ. Η φιλική αυτή 

εκπαιδευτική εφαρμογή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κατάρτιση σε περιβαλλοντικά θέματα και 

αναφορά για ερευνητές, τοπικές αρχές και φορείς για θέματα περιβαλλοντικής και αλιευτικής 

διαχείρισης αντίστοιχων υγροτόπων.  

 

24. ANDREOPOULOU Z.S., KOKKINAKIS A.K., KOUTROUMANIDIS Τh., 2009 Assessment 

and optimization of e-commerce websites of fish culture sector. Operational Research, 

International Journal, Special issue Springer. Vol. 9 (3), 293-309   
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Οι σύγχρονες υπηρεσίες των δικτύων και το ευρυζωνικό διαδικτυο μπορεί να υποστηρίξει το 

ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχοντας υπηρεσίες ποιότητας και είναι προσιτό σε μεγάλο κοινό. Η εργασία 

αυτή αξιολογεί ιστοσελίδες με εμπορικό στόχο στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών και αναγνωρίζει 

την βέλτιστη ομάδα  ιστοσελίδων. Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε η Ελλάδα. Μελετώνται γενικά τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των ιστοσελίδων ηλ. εμπορίου. Ο σύγχρονος αυτός κλάδος 

αποτελείται από πολλές μονάδες παραγωγής συχνά απομακρυσμένες από τα κέντρα εμπορίου, πολλές 

από τις οποίες έχουν ήδη προχωρήσει σε αξιοποίηση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα 

από το διαδίκτυο. Αρχικά, αναγνωρίστηκαν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά περιεχομένου 

των σχετικών ιστοσελίδων που βρέθηκαν στο ελληνικό Διαδίκτυο. Συζητείται η παρουσία κάθε 

χαρακτηριστικού/κριτηρίου. Στη συνέχεια οι ιστοσελίδες κατατάχθηκαν συνολικά σύμφωνα με την 

πολυκριτηρια μέθοδο ανάλυσης PROMETHEE II για 13 χαρακτηριστικά περιεχομένου, τα οποία 

αποτελούν τα αντίστοιχα κριτήρια για την εφαρμογή της μεθόδου. Τέλος, οι ιστοσελίδες 

κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδες σε σχέση με τον αριθμό κριτηρίων ενσωμάτωσης που ικανοποιούνται 

και την τιμή του φ, που προκύπτει από την αναλυση. Τελικά αναγνωρίστηκε η βέλτιστη ομάδα 

ιστοσελίδων όσον αφορά τα κριτηρια ενσωμάτωσης διαδικτυακών εργαλείων και στην ομάδα αυτή 2 

ιστοσελίδες επιτυγχάνουν πληρη ενσωματωση 8-9 κριτηρίων αντιστοιχα και το μεγαλύτερο θετικο φ. 

Η βέλτιστη ομάδα αποτελεί ένα χρήσιμο πρότυπο κατά το σχεδιασμό ιστοσελίδων στο χώρο και για 

την ποιοτική βελτίωση των ήδη υπαρχόντων ιστοσελίδων με σημείο αναφοράς τη βέλτιστη ομάδα. 

25. KOUTROUMANIDIS, T., ANDREOPOULOU, Z.S. 2009. E-Learning In The Internet 

Supporting Quality Of Life And Environment Within Sustainability In European UNION. 

Journal of Environmental Protection and Ecology. 10, 4, 1227-1242  (ISSN 1311-5065) Citation 

Index. 

 

Τα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα προσφέρουν νέες δυνατότητες για εκπαίδευση από απόσταση. Μέσα 

από τις ευρυζωνικές διαδικτυακές υποδομές, η αξιοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών και 

ειδικότερα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), που ήδη βρίσκουν εφαρμογή και στη χώρα 

μας, μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου της περιφερειακής ανάπτυξης  αλλά 

παράλληλα και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στην περιφέρεια και ιδιαίτερα σε 

απομακρυσμένες περιοχές και σε ορεινές περιοχές μέσα από την υλοποίηση των αντίστοιχων 

αναπτυξιακών προγραμμάτων. H περιφερειακή αειφορική ανάπτυξη αποτελείται από δέσμη επιμέρους 

μέτρων που σκοπό έχουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όχι απαραίτητα στη γεωργία αλλά σε 

τομείς που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα. Μέσα από τα προγράμματα  εξ’αποστάσεως 

εκπαίδευσης οι τοπικοί πληθυσμοί θα βοηθηθούν στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων παράλληλα με την 

εκμάθηση νέων και σύγχρονων τεχνικών που θα βελτιώσουν τις δυνατότητες τους για επαγγελματική 

αποκατάσταση και επανένταξη. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η διαδικτυακή υπηρεσία της 

εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης και οι τρέχουσες εξελίξεις, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και η 

δυναμική εφαρμογής εκπαιδευτικών  προγραμμάτων εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης σε ομάδες ορεινού 

πληθυσμού με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας και την υποστήριξη εν γένει των περιφερειακών 

στρατηγικών ανάπτυξης. Ειδικότερα, προτείνεται η δομή της ιστοσελίδας που θα λειτουργήσει ως 

εικονική τάξη και θα υποστηρίζει τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, περιγράφονται οι 

θεματικές ενότητες και η διδακτική διαδικασία  

 

26. G. ARABATZIS, Z. ANDREOPOULOU, TH. KOUTROUMANIDIS, B. MANOS. 2010. E-

government for rural development: classifying and ranking content characteristics of 

development agencies websites. Journal of environmental protection and ecology. Vol. 11, no.3. 

Pp.1138-1149.   

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συνολική κατάταξη ιστοσελίδων στο Διαδικτυο που υποστηρίζουν 

48 αναπτυξιακές εταιρείες στην Ελλάδα και στη συνέχεια η ομαδοποίηση τους, με βάση τα 

χαρακτηριστικά περιεχομένου τους. Για την συνολική κατάταξη των ιστοσελίδων χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος πολυκριτήριας ανάλυσης PROMETHEE II ενώ στη συνέχεια για την ομαδοποίηση των 
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ιστοσελίδων χρησιμοποιήθηκε η ιεραρχική μέθοδος συστάδων. Στην συνολική κατάταξη που 

προέκυψε στις πρώτες θέσεις παρουσιάζονται ιστοσελίδες που προέρχονται από αναπτυξιακές με 

έντονη και πολύχρονη δραστηριότητα, όπως είναι οι Αν. Δυτ. Μακεδονίας, Ηρακλείου, 

Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Δράμας και Δωδεκανήσων. Με την ομαδοποίηση προέκυψαν 

συστάδες ιστοσελίδων κοινών χαρακτηριστικών, δηλαδή 3 ομάδες ιστοσελίδων. Οι ιστοσελίδες που 

ανήκουν στην «χειρότερη» ομάδα οφείλουν να βελτιωθούν το συντομότερο για να εκπληρώνουν τον 

αναπτυξιακό τους στόχο και μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρότυπο και σημείο αναφοράς για τη 

βελτίωση τους τις ιστοσελίδες που ανήκουν στην «καλύτερη» ομάδα και ικανοποιούν τα περισσότερα 

κριτήρια. 

 

27. ANDREOPOULOU, Z.S. 2011. Introducing computer and network services and tools in forest 

service and the human resources factor. Journal of environmental protection and ecology, vol. 

12, iss 2., 761-768 (ISSN 1311-5065) Citation Index 

 

Η Δασική Υπηρεσία ΔΥ στην Ελλάδα προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες στα πλαίσια της προστασίας 

και διατήρησης του χαρακτήρα των δασικών περιοχών. Η δασική πληροφορική μπορεί να βοηθήσει 

την Δασική Υπηρεσία με την υλοποίηση αποτελεσματικών, δυναμικών εργαλείων για την επίτευξη 

ορθολογικά οργανωμένων διοικητικών μονάδων. Η εργασία αυτή μελετά τη συμβολή του παράγοντα 

«Ανθρώπινο Δυναμικό» (Human Resources-HR) στο νέο μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας με την 

εισαγωγή της πληροφορικής και των δικτυακών υπηρεσιών, εργαλείων και τεχνικών στη ΔΥ.  

Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην περιφέρεια Ηπείρου, μια ορεινή και απομακρυσμένη περιοχή, με 

πολλά παραγωγικά δάση και εθνικούς δρυμούς. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια που 

απευθυνόταν στους δασολόγους, τεχνολόγους δασοπονίας και διοικητικούς υπαλλήλους σε 

διοικητικές μονάδες ΔΥ μεταξύ του Ιουλίου και Νοεμβρίου 2008. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 

ανθρώπινο δυναμικό στη ΔΥ αξιοποιεί σε μέτριο βαθμό τις νέες τεχνολογίες αν και πιστεύει ότι οι ΗΥ 

και οι δικτυακές υπηρεσίες, εργαλεία και τεχνικές μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τα 

οργανωμένα αρχεία ψηφιακών δασικών δεδομένων βελτιώνουν τη λήψη αποφάσεων. Όσον αφορά τα 

κρίσιμα σημεία για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πληροφοριακών εργαλείων και δικτυακών 

υπηρεσιών, θεωρούν σημαντικούς παράγοντες την ανάπτυξη μιας ενιαίας και ενημερωμένης «Δασικής 

Βάσης Δεδομένων» που να είναι προσβάσιμη για όλη τη ΔΥ στο Διαδικτυο, την επαρκή κατάρτιση 

του δασικου προσωπικου σε θέματα πληροφορικής για να αξιοποιούν τα καινοτόμα προγράμματα, την 

έλλειψη εξειδικευμένου δασικου λογισμικού τόσο για ανάλυση δασικών δεδομένων όσο και για 

προγράμματα στήριξης λήψης αποφάσεων (DSS) και τέλος, το υψηλό κόστος που απαιτεί η 

υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της 

Δασικής Υπηρεσίας.  

 

28. G. ARABATZIS, S. TSIANTIKOUDIS, N. DRAKAKI, Z. ANDREOPOULOU (2011). The 

LEADER+ Community Initiative and the Local Action Groups in Greece. Journal of 

environmental protection and ecology. Vol. 12, iss 4a, pp 2255-2260. (ISSN 1311-5065) Citation 

Index. 

 

Οι περιφέρειες στην ΕΕ χαρακτηρίζονται από μεγάλες διαφορές. Η κατάλληλη εφαρμογή των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων LEADER I και LEADER II βοηθούν στην βελτίωση και λύση 

περιφερειακών προβλημάτων. Το κοινοτικό πρόγραμμα LEADER+ αποτελεί την συνέχεια των 

παραπάνω κοινοτικών πρωτοβουλιών με έμφαση στην αειφορικη περιφερειακή ανάπτυξη. Στην 

Ελλάδα εντοπίστηκαν 40 φορείς τοπικής δράσης για το LEADER+. Στον Άξονα Προτεραιότητας 3: 

«Δικτύωση», οι στόχοι της δικτύωσης των φορέων ανάπτυξης είναι η ανταλλαγή και μεταφορά 

εμπειριών και πετυχημένων πρακτικών, η ολοκλήρωση της συνεργασίας μεταξύ περιοχών, η 

πληροφόρηση για την αγροτική ανάπτυξη, η ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας και η εφαρμογή 

αυτής στις αγροτικές περιοχές και η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας Στην εργασία 

αυτή αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά των φορέων ανάπτυξης και κατατάσσονται με τη βοήθεια της 

ανάλυσης συστάδων σε ομάδες αναφορικά με το οικονομικό τους κίνητρο ανά άξονα δράσης ανά 
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διοικητική μονάδα. Προέκυψαν 4 ομάδες και τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα κατά την χάραξη και 

υλοποίηση περιφερειακής ανάπτυξης.  

 

29. Z. Andreopoulou, S. Vourantonis, S. Tzortzios, C. Batzios,. 2011. Assessment And Classification 

Of Greek Environmental Organizations In The Internet. Journal Of Information Technology In 

Agriculture Vol 4, No 1 (2011)  

 

Το Διαδικτυο αποτελεί στις μέρες μας τη σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης διεθνώς. Πολλές 

Περιβαλλοντικές Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΠΜΚΟ), έχουν και διαδικτυακη παρουσία. Οι 

ΠΜΚΟ περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές ή οικολογικές ενώσεις, εταιρείες, συλλόγους, συνδέσμους, 

οργανώσεις, ομίλους, κέντρα, κινήσεις πολιτών, κ.λπ με σκοπό την αφύπνιση της περιβαλλοντικής 

συνείδησης του κοινού και την διάδοση περιβαλλοντικής πληροφορίας και δράσεων σε τοπικό, εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. Χρησιμοποιούν το Διαδικτυο για να προάγουν τους στόχους τους, για συνεχή 

πληροφόρηση των μελών τους και για τη βελτίωση της επικοινωνίας με ενεργούς πολίτες. Στην 

εργασία αυτή μελετώνται οι ιστοσελίδες ΠΜΚΟ στο Ελληνικό Διαδικτυο και στη συνέχεια 

προτείνεται το μοντέλο μιας πρότυπης ιστοσελίδας που υποστηρίζει έναν ΠΜΚΟ. Περιγράφεται το 

περιεχόμενο τους, και κατατάσσονται σχετικά με το είδος της διαδικτυακή τους παρουσίας, 

(ιστοσελίδα, blog), διερευνάται εάν είναι τοπικού ενδιαφέροντος, εθνικού ή διεθνούς, και σε σχέση με 

την γεωγραφική κατανομή τους. Για την ανεύρεση των ιστοσελίδων ΠΜΚΟ στο ελληνικό Διαδικτυο 

χρησιμοποιήθηκαν πολλές μηχανές αναζήτησης, έγινε θεματική αναζήτηση από διαδικτυακες πύλες 

και λίστες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών. Τα ευρήματα 

δείχνουν μια σημαντική παρουσία ΠΜΚΟ στο ελληνικό Διαδικτυο  αλλά και ανάγκη για βελτίωση 

τους. Στη συνέχεια προτείνεται ένα μοντέλο περιεχομένου για μια πρότυπη ιστοσελίδα για ΠΜΚΟ 

που περιέχει όλα τα θέματα περιεχομένου αλλά και τα διαδικτυακά εργαλεία και πρακτικές που 

απαιτούνται για να αποτελέσει μια λειτουργική ιστοσελίδα στα πλαίσια της σύγχρονης κουλτούρας 

του Διαδικτύου. 

 

Κατόπιν μονιμοποίησης 

30. E. A. Tasoulas, Z. S. Andreopoulou 2012. Integrated Administration ΙCT System in Forest 

Environments Supporting Proper Management. Journal of Environmental protection and 

ecology. Vol. 13, No.1., pp 338-344. 

 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) βρίσκουν εφαρμογή στη διαχείριση των 

δασών τόσο στη χαρτογράφηση, όσο και στην παρακολούθηση των δασικών φυσικών πόρων και των 

απειλών για το περιβάλλον. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Αποφάσεων (DSS) μπορούν να 

αξιοποιηθούν ικανοποιητικά σε αντικείμενα περιβαλλοντικής διαχείρισης με σκοπό την αρωγή των 

αρμόδιων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η παρούσα εργασία μελετά τη χρήση 

μεταβλητών παρακολούθησης και την αξιοποίηση μιας αυτόνομης εφαρμογής  με τίτλο Πρόγραμμα 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων στην υποστήριξη των δασικών υπηρεσιών ή 

των δασοκτημόνων για ορθή διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Επιλέχθηκαν έξι μεταβλητές 

παρακολούθησης των δασικών πόρων και των περιβαλλοντικών απειλών και σχεδιάστηκαν έξι 

αυτόνομες φόρμες ως διαφορετικές οθόνες της εφαρμογής. Επίσης αναπτύχθηκε σε περιβάλλον 

Microsoft Access ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) με 21 Πίνακες. Το 

Σ.Δ.Β.Δ. συνδέθηκε με της εφαρμογή δια της μεθόδου της ADO.NET επικεντρώνοντας στην 

καλύτερη διαχείριση των εισερχόμενων πληροφοριών. Όπως ερευνητικά αποδείχθηκε, η επιλογή των 

συγκεκριμένων έξι μεταβλητών παρακολούθησης των δασικών πόρων και των περιβαλλοντικών 

απειλών συμπεριέλαβε τις κύριες παραγωγικές και προστατευτικές δραστηριότητες των δασών. Έτσι 

κάποιος εξειδικευμένος χρήστης που αξιοποιεί τις δυνατότητες αυτής της αυτόνομης εφαρμογής, 

μπορεί να εφαρμόσει ένα διαχειριστικό σχέδιο πολλαπλών σκοπών, αυξάνοντας έτσι τα παραγωγικά 

οφέλη, μειώνοντας παράλληλα τους κινδύνους για το περιβάλλον.  
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31. Z. Andreopoulou, C. Koliouska, G. Tsekouropoulos. 2012. Strategic planning and decision 

support in small-medium wood enterprises using database technology. Journal of Agricultural 

Informatics Vol 3, No 1 (2012) pp: 36-45  
 

Οι Βασεις Δεδομένων αποτελούν σύγχρονο μέσο οργάνωσης πληροφορίας με άμεση εφαρμογή στον 

τομέα της οργάνωσης και διοίκησης. Η εργασία αυτή διερευνά τον τρόπο με τον οποίο η χρήση των 

εργαλείων πληροφορικής όπως είναι μια Βάση Δεδομένων (ΒΔ) διευκολύνει τη διαχείριση 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του ξύλου και συμβάλλει στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη 

λήψη αποφάσεων. Περιγραφεται ο σχεδιασμος της ΒΔ, οι πινακες, τα ερωτηματα, οι αναφορες και 

οισχεσεις μεταξυ τους. Επίσης, προτείνεται ένα μοντέλο ΒΔ, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα 

χρήσιμο εργαλείο κατά τον σχεδιασμό παρόμοιων εφαρμογών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον 

τομέα του ξύλου και του επίπλου, όπως επίσης και σε παρεμφερείς πρωτογενείς και δευτερογενείς 

τομείς παραγωγής. 

 

 

32. G. Tsekouropoulos, Z. Andreopoulou, A. Seretakis, T. Koutroumanidis, B. Manos. 2012. 

Optimising e-marketing Criteria for Customer Communication in Food and Drink Sector in 

Greece.  International Journal of Business Information Systems. Vol. 9, iss.1, pp.1-25  

 

Το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα βασικό κλειδί για την επιτυχια μιας επιχειρησης, με τα 

πλεονεκτήματα και οφελη που προσφερει στο κομματι του ηλεκτρονικου επιχειρειν μεσω του 

διαδικτυακού μαρκετιγκ. Επιλέχθηκε η περιπτωση της ελλαδας για να πραγματοποιηθεί ερευνα στον 

αγροδιατροφικο τομεα για τις επιχειρησεις που διαθετουν διαδικτυακή παρουσια και να τις αξ, 

ολογησει αναφορικα με 6 κριτηρια σχετικα με την ολοκληρωμενη παρουσιαση των προιοντων, 

υπαρξη πιστοποιησης των προιοντων, υπαρξη συγκεκριμενου χωρου στον διαδικτυακο τοπο για 

ψηφιακες εμπορικες συναλλαγες, δυνατοτητα online παραγγελιας, δυνατοτητα ηλεκτρονικης 

πληρωμης,  υπαρξη πελατολογιου μεσω εγγραφης των πελατων και συνεχης επικοινωνια μετα τηην 

αγοραπωλησια. Γινεται ανασκοπηση σχετικα με την αξιοποιηση των υπηρεσιων ηλεκτρονικου 

εμποριου στον αγροτικο χωρο και περιγραφονται τα βασικα χαρακτηριστικα περιεχομενουν για ένα 

επιτυχημανο διαδικτυακό τοπο στον αγροδιατροφικο τομεα που λειτουργεί σε επίπεδο ηλεκτρονικου 

καταστηματος. Στη συνεχεια, με σκοπο την αριστοποιηση στον σχεδιασμο αναλογων διαδικτυακών 

τοπων, εγινε πολυκριτηρια αναλυση με τα 6 κριτηρια, συνολικη καταταξη των διαδικτυακών τοπων 

και κατηγοριοποιηση τους σε ομαδες. Ώστε να αναγνωριστει η βελτιστη ομαδα. Η ομαδα αυτή 

αξιοποιείται ως προτυπο για την εξελιξη των υφισταμενων διαδικτυακων τοπων στον τομεα αυτό. 

 

33. Andreopoulou, Z. 2012. Green Informatics: ICT for Green and Sustainability. International 

Journal of Agricultural Informatics, Vol. 3, no2, pp 1-8 

 

Η πρασινη πληροφορικη αποτελει νέο ορο στην επιστημη της πληροφιρκης και περιγραφει την 

αξιοποιηση της πληροφορικης  προς οφελος του περιβαλλοντος και των φυσικων πορων σε σχεση με 

την αειφορια και τη βιωσιμη αναπτυξη. Οι ΤΠΕ σήμερα καλύπτουν τη συγκλιση των διαδιτκυακων 

υπηρεσιων με τα ευρυζωνικα δικτυα και τις υποδομες τους, τις ασυρματες τεχνολογιες και το mobile 

διαδικτυο. Ωστοσο, η καθημερινη χρηση των ΤΠΕ οδηγει στην αυξηση του φαινομενου θερμοκηπιου  

GHG καθως το αποτυπωμα του ανθρακα συνεχως αυξανεται. Αναλυονται και περιγραφονται οι 

διαστασεις κατά τις οποιες οι πρασινες ΤΠΕ συμβαλλουν ¨α) στη μειωση τηε ενεργειακης 

καταναλωσης, β) στην αποτελεσματικη επικοινωνια των περιβαλλοντικων δικτυων, NGO, κλππ., γ) 

στην ολοκληρωμενη περιβαλλοντικη παρακολουθησης στο πλαιο της προστασιας και αποκαταστασης 

της δυναμικης του περιβαλλοντος.  Περιγραφεται ο ρολος των τεχνολογιων πληροφορικης στην ΕΕ 

στον περιβαλλοντικο τομεα  μεσα από την ενεργοποιηση μετρων και στρατηγικων με στοχο την 

επιτευξη μιας πρασινης και βιωσιμης Ευρωπης χαμηλου ενεργειακου αποτυπωματος μεχρι το 2050. 
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34. Tsekouropoulos, G., Andreopoulou, Z. Samathrakis, V., Grava, F. 2012. Sustainable 

Development through Agriculture Entrepreneurship Oportunities: Introducing Internet 

Consulting for Market Places. Journal of Environmental protection and ecology, Vol. 13, Book 

4, 2340-2348 

 

Οι διαδικτυακές καινοτομιες αποτελουν βασικο συστατικο των προγραμματων που αφορουν την 

επιτευξη της αειφορικης αναπτυξης στην περιφερεια ειδικα στο πλαισιο της οικονομικης υφεσης. Στον 

αγροτικο χωρο, η υιοθετηση καινοτομιων στις επιχειρηματικοτητα αποτελει μονοδρομο, καθως νεα 

προιοντα και υπηρεσιες απαιτουνται για συγχρονα επιτυχημενα επιχειρηματικα μοντελα στην 

περιφερεια. Ειδικοτερα περιγραφεται η ιδιωτικη συμβουλευτικη στους αγροτες για την αξιοποιηση 

του 4ου ΚΠΣ στην εγκατασταση νεων αγροτικων επιχειρησεων και την βελτίωση υπαρχοντων, με 

πληρη αξιοποιηση νεων τεχνολογικων δεδομενων και μελετωνται οι αποψεις των αγροτων για την 

εισαγωγη διαδικτυακων υπηρεσιων, η αξιοποιηση του διαδικτυου στην επιχειρηματικοτητα, στην 

προωθηση προιοντων . 

 

35. Andreopoulou, Z., Tsekouropoulos, G., Pavlidis, Th. 2012.  Adoption and Perspectives of 

Network Technologies and E-marketing in Skiing Centres Websites in the Internet. Journal of 

Environmental protection and ecology, Vol. 13, Book 4, pp 2416-2422 

 

Το διαδικτυο παρεχει νεες προοπτικες στην ορεινη αναπτυξη. Στην ελλαδα, ο χειμερινος τουρισμος 

αποτελει ταχεως αναπτυσομενο τομεα και υπαρχχουν 23 οργανωμενα χιονοδρομικα κεντρα σε ορεινες 

δασικες περιοχες. Τα χιονοδρομικα κεντρα διαθετουν διαδικτυακη παρουσια και αξιοποιουν σε 

διαφορετικο βαθμο καινοτομες ψηφιακες υπηρεσιες και τεχνολογιες. Στην εργασια αυτή 

περιγραφονται οι συγχρονες τεχνολογιες επιχειρηματικης προωθησης μεσω Διαδικτυου μεσα από τα 

καταλληλα χαρακτηριστικα περιεχομενου. Στη συνεχεια γινεται ερευνα για την ψηφιακη παρουσια 

των 23 χιονοδρομικων κεντρων σε σχεση με 5 κριτηρια:  ενισχυμενη διαδραστικοτητα, online 

κρατησεις και αγορες προιοντων και υπηρεσιων, προβολη τοπικων επιχειρησεων, αυτονομη 

διαδικτυακη παρουσια και κοινωνικη δικτυων με ψηφιακες δρασεις προβολης, προσφορες  κ.λπ. Στη 

συνεχεια γινεται ταξινομηση σε 3 ομαδες σε σχεση με τα κριτηρια που ικανοποιουν. Η βελτιστη 

ομαδα-1, που πληρει τα κριτηρια περιλαμβανει το 30% των χιονοδρομικων κεντρων, ενώ το 48% 

ταξινομειται στην ομαδα-3 που υστερει ως προς τα ανωτερω κριτηρια. Οποτε, οι ομαδες 2&3 

οφειλουν να βελτιωθουν και να ενσωματωσουν τις προτεινομενες ψηφιακες υπηρεσιες στην 

διαδικτυακη τυος παρουσια ώστε να ινουν ανταγωνιστικα. 

 

36. Tsekouropoulos, G., Andreopoulou, Z., Koliouska, C., Koutroumanidis, T., Batzios, C., & 

Lefakis, P. (2012). Marketing Policies Through The Internet: The Case Of Skiing Centers In 

Greece. Scientific Bulletin-Economic Sciences, 11(1), 66-78. ISSN: 1583 – 1809 

 

Τα χιονοδρομικά κέντρα αποτελούν σημαντικό μοχλό τοπικής ανάπτυξης σε ορεινές περιοχές. Η 

εργασία μελετά την υιοθέτηση πολιτικών προβολής και προώθησης των Ελληνικών χιονοδρομικών 

κέντρων στο Διαδίκτυο, όπως προωθητικές ενέργειες, διαδραστικότητα ιστοσελίδας, πληροφορίες 

διαμονής και ψυχαγωγίας, παροχή υπηρεσίας πρόγνωσης καιρού, βιβλίο επισκεπτών, κ.α. Έπειτα, οι 

διαδικτυακοί τόποι που προβάλλουν τα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα αναλύονται ως προς 13 

χαρακτηριστικά. Τέλος, οι διαδικτυακοί τόποι κατατάσσονται σε σειρά υπεροχής με την πολυκριτήρια 

μέθοδο αναλυσης PROMETHEE II και στη συνέχεια ομαδοποιούνται σε ομοιογενείς ομάδες. Τα 

ευρήματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση αντίστοιχων 

διαδικτυακών τόπων, αξιοποιώντας την εμπειρία από τους διαδικτυακούς τόπους που κατατάσσονται 

στις υψηλότερες θέσεις, όπως είναι ο διαδικτυακός τόπος του χιονοδρομικού του Παρνασσου.  

 

37. Tsekouropoulos G., Andreopoulou, Z., Koliouska C., Katsonis, N. and Vatis S.E. 2012. 

«Marketing and Organizational Evaluation of Rural Firms in the Internet». International Journal 

of Technology Marketing (IJTMKT) Vol. 8, No.3, 272-286 
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Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση τόσο των λειτουργιών προβολής και προώθησης όσο και των 

οργανωτικών και διοικητικών δομών και λειτουργιών των ιστοτόπων που προβάλλουν Ελληνικές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική περιφέρεια. Ως περίπτωση μελέτης επιλέχθηκαν 

30 μεγάλες επιχειρήσεις του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Οι ιστοτοποι αναλύονται και 

κατηγοριοποιούνται ως προς τα χαρακτηριστικά προβολής και προώθησης και τα οργανωτικά 

χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος της παραγοντικής 

αναλυσης (factor analysis). Από την ανάλυση, προκύπτει μοντέλο τριών παραγόντων, οι οποίοι 

μπορούν τελικά να λειτουργήσουν ως επικυρωμένοι καθοριστικοί παραγοντες και να 

χρησιμοποιηθούν σε ευρυτερο πλαίσιο επιχειρήσεων. 

 

38. Tsekouropoulos G., Andreopoulou, Z., Koliouska C., Koutroumanidis, T., Batzios C. and 

SamathrakisV. 2013. «Internet Functions in Marketing: multicriteria ranking of Agricultural 

SME’s websites in Greece». Journal of Agricultural Informatics” Vol. 4, no 2, pp.22-36 

 

Η παρούσα εργασία έχει μελετά τις διαδικτυακές λειτουργίες που αξιοποιούνται στο χώρο της 

προβολής και προώθησης. Ειδικότερα εξετάζονται οι ιστοχωροι Ελληνικών αγρο-δασικών 

επιχειρήσεων που εμφανίζονται στο Διαδίκτυο. Αρχικά, το περιεχόμενο των ιστοχώρων αναλύεται ως 

προς χαρακτηριστικά περιεχομένου αλλά και σε χαρακτηριστικά διαδικτυακών λειτουργιών. Στη 

συνέχεια, εφαρμόζεται πολυκριτήρια αναλυση και οι ιστοχώροι κατατάσσονται συνολικά σε σειρά 

υπεροχής με τη μέθοδο PROMETHEE II. Τέλος, οι ιστοχώροι ομαδοποιούνται σε ομοιογενείς ομάδες, 

ώστε προκύπτει η «βέλτιστη» ομάδα που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τη βελτίωση των 

υπολοιπων αλλά και η «χειρότερη» ομάδα, που απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων.  

 

39. Tsekouropoulos G., Koliouska C. and Andreopoulou Z. 2013 «Marketing and Digital Functions in 

Rural Agribusiness: A Case of Classification». Journal of Marketing Vistas (JMV) Vol. 3, issue 

2, pp1-10. 

 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες αποτελούν σπουδαίο σύγχρονο επιχειρηματικό εργαλείο, 

ιδιάιτερα για τις επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται στα αστικά κεντρα. Σκοπός της εργασίας 

είναι να ταξινομήσει τους ιστοχώρους επιχειρήσεων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της 

περιφερειας, χρησιμοποιώντας της Ανάλυση σε Συστάδες. Η ταξινομηση τους οδηγεί σε δυο 

ομοιογενείς ομάδες ανάλογα με τις λειτουργίες προώθησης των προιόντω τους και τις ψηφιακές 

λειτουργίες που περιλαμβάνουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

διακριθούν στις «περισσότερο οργανωμένες» και στις «λιγότερο οργανωμένες». Τέλος, προκύπτει μία 

υπο-ομάδα με τις «καλύτερα οργανωμένες» επιχειρήσεις, οι οποίες προτείνεται να χρησιμοποιηθούν 

ως πρότυπο υιοθέτησης λειτουργιών προβολής / προώθησης και υιοθέτησης ψηφιακών λειτουργίών. 

 

40. S.Zioupou, Z.Andreopoulou, B.Manos, F.Kiomourtzi 2014. BIS adoption in agri-food sector and 

the ‘transaction climate” determinant. International Journal of Business Information Systems. 

Vol. 15, no.1, pp. 65-83 

 

Στο πλαισιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικοτητας οι επιχειρησεις σημερα υιοθετουν καινοτομα 

ψηφιακα επιχειρηματικα μοντελα, πληροφοριακα συστηματα και οργανωσιακα σχηματα που 

περιλαμβανουν το ηλεκτρονικο εμποριο. Η εργασια αυτή βασιζεται στο θεωρητικο μοντελο που 

προτεινε ο Patterson (2003) ο οποιος καταγραφει 7 αποφασιστικους παραγοντες για την υιοθετηση 

των επιχειρηματικων πληροφοριακων συστηματων.  Γίνεται εκτεταμένη ανασκόπηση σχετικα με τους 

7 παραγοντες και περιγραφεται λεπτομερως το μοντελο. Στη συνεχεια, το μοντελο επικαιροποιείται, 

και εφαρμοζεται στον επιχειρηματικο αγροτικο τομεα για την περιπτωση της Ελλαδας. Ειδικοτερα, 

μελεταται ο 5ος αποφασιστικος παραγοντας  που κατονομαζεται ως «κλίμα μεταβασης στο ψηφιακο 

μοντελο» μεταξυ των συναλλασομενων επιχειρησεων, και αφορα τις σχεσεις μεταξυ των 

επιχειρησεων που αλληλεπιδρουν μεταξυ τους. Αρχικα επιλεχθηκαν 20 μεταβλητες για να 
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περιγραψουν τον αποφασιστικο παραγοντα«κλίμα μεταβασης στο ψηφιακο μοντελο»  που αφορουν 

στους πελατες,  τους προμηθευτες, τις μεταφορες και τους τριτους στη διανομη. Στη συνεχεια εγινε 

παραγοντικη αναλυση στις 20 μεταβλητες, και εντοπιστηκε ένα μοντελο 2 πολύ-παραγοντων που 

μπορουν να χρησιμοποιηθουν ως αποφασιστικοι παραγοντες και να εφαρμοστουν και σε ένα ευρυτερο 

πλαισιο. Με την εφαρμογλη του μοντελου oι επιχειρηματιες μπορουν να αναγνωρισουν το τρεχων 

κλιμα σχετικα με τις οργανωτικες και τεχνολογικες αλλαγες μεταξυ των συνεργατων ΄ώστε τελικα να 

προχωρησουν στην υιοθετηση του ψηφιακου μοντελου 

 

41. Andreopoulou, Z., Tsekouropoulos, G., Koliouska, C. and Koutroumanidis, T. 2013. «Internet 

Marketing for Sustainable Development and Rural Tourism». International Journal of Business 

Information Systems (IJBIS) , Vol. 16, iss 4, 446-461 

Οι δράσεις τουρισμού στην περιφερεια αποτελούν κινητήρια για την τοπική βιώσιμη αναπτυξη. Η 

εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει τους ιστοτόπους που προωθούν βιωσιμες τουριστικές δρασεις 

στην περιφερεια στο ελληνικό διαδικτυο. Επιλεγονται 30 περιφερειακες τουριστικες επιχειρησεις στην 

Κ. Μακεδονια. Τα χαρακτηριστικά των ιστοτόπων που αναλύονται σχετίζονται με τη διαδικτυακή 

προβολή και προώθηση των τουριστικών δρασεων και προιοντων που προσφερουν και την 

αξιοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσα στους ιστοτοπους. Οι ιστοτοποι αναλύονται και 

γίνεται συνολική καταταξη τους σε σειρά υπεροχής με την πολυκριτηρια μεθοδο PROMETHEE II.Τα 

ευρηματα απεικονίζουν την σημερινη τάση αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στον τομεα αυτό και μπορεί να αποτελεσει οδηγο στην διαδικασία εμπλουτισμού 

ιστοτόπων που κατατασσονται σε χαμηλότερες θέσεις. 

 

42. Z.Andreopoulou, G.Tsekouropoulos, A. Theodoridis, V. Samathrakis, C.Batzios. 2014. 

Consulting for sustainable development, information technology adoption, marketing and 

entrepreneurship issues in livestock farms. Procedia, Economics and Finance, Vol. 9, pp. 302-

309 

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού περιφερειακού προγράμματος 2007-2013 υποστηρίζονται πρωτοβουλίες 

για την ενίσχυση της επιχειρημάτικοτητας και την ίδρυση κτηνοτροφικών και αγροτικών μονάδων. 

Γραφεία ειδικών συμβούλων παρέχουν εξειδικευμένη πληροφορία για την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών, καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, τεχνικές μάρκετινγκ και επεξεργασίας αγροτικών 

προϊόντων, πιστοποίηση προϊόντων κλπ. Μέσα από την συμμετοχή των αγροτών σε 

χρηματοδοτούμενα μέτρα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις, να αξιοποιήσουν 

σύγχρονο λογισμικό κι εργαλεία του Διαδικτύου με σκοπό την βελτίωση της παραγωγής. Η εργασία 

μελετά και αξιολογεί την υιοθέτηση της συμβουλευτικής και μελετά μελλοντικές προοπτικές. Τα 

δεδομένα της εργασίας αφορούν δείγμα 120 αγροτών με την χρήση ερωτηματολογίου στην περιοχή 

της Ροδόπης στην ΒΑ Ελλάδα μεταξύ Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011. Τα στοιχεία αναλύθηκαν με 

την μέθοδο της ανάλυσης συστάδων με σκοπό να αναγνωριστούν και να περιγραφούν ομάδες μεταξύ 

των αγροτών με κοινές απόψεις. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 54% του δείγματος ενδιαφέρονται για 

την συμβουλευτική και την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών λύσεων. Το 37% έχει συμμετέχει σε 

πρόγραμμα επιδότησης νέων αγροτών, το 55% προτιμά την ιδιωτική συμβουλευτική και την θεωρεί 

σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια για επίτευξη των στόχων της ΕΕ για αειφορική ανάπτυξη στον 

τομέα της υιοθέτησης νέων τεχνολογικών εργαλείων και τεχνικών. Αναγνωρίστηκαν 2 ομάδες κοινών 

τάσεων, καινοτόμων και παραδοσιακών αντίστοιχα. 

 

43. Ioakeim Tzoulis, Zaharoula Andreopoulou 2014. Wood Tracking Information Systems To 

Confront Illegal Logging. Journal of Agricultural Informatics. Vol. 5, No. 1,  pp. 9-17 

 

Η Ιχνηλασιμότητα της ξυλείας μπορεί να προσθέσει αξία στο προϊόν, με τη δημιουργία ενός 

συστήματος πληροφόρησης με στόχο την αναγνώριση και τον εντοπισμό της νόμιμης ξυλείας  και  

προϊόντων από ξύλο. Η παρούσα εργασία καταγραφει και εξετάζει τα συστήματα ιχνηλασιμότητας 

στην πορεια του χρονου που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο ξυλείας με στόχο την πρόληψη 
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και τον έλεγχο παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας εμπορίου. Επιπλέον, 

περιγράφονται και αξιολογούνται καινοτόμοι μηχανισμοί παρακολούθησης που αξιοπουν συγχρονα 

εργαλεια πληροφορικης όπως τις ΒΔ και τις δικτυακες υπηρεσιες.  

 

44. Zacharoula Andreopoulou, Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, 2014 ''Using the Internet to 

support green business for rural development and environmental protection''. Journal of 

Environmental Protection and Ecology. Vol. 15, book 2, pp 726-732. 

 

Η περιβαλλοντική αφύπνιση και οι φιλο-περιβαλλοντικές πολιτικές, που επίσης καλούνται και 

πράσινες πολιτικές παρέχουν σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη τόσο σε τοπικό όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο του στόχου της αειφορικής ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις 

αρχίζουν να ανακαλύπτουν το περιβάλλον ως έννοια, τα πράσινα προγράμματα και μέτρα της ΕΕ, τις 

πολιτικές εξοικονόμησης χαρτιού, νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα μέσω περιβαλλοντικών 

τεχνολογιών όπως είναι η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για εξοικονόμηση ενέργειας, 

καινοτόμα προγράμματα ανακύκλωσης, πολιτικές για την μείωση των απορριμάτων γενικά και 

ειδικότερα των ηλεκτρονικών απορριμάτων, τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στους χώρους 

εργασίας, καταστήματα και αποθήκες. Επίσης, αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική για πράσινη 

επιχειρηματικότητα είναι ωφέλιμη στο επιχειρηματικό προφίλ, καθώς οι καταναλωτές τείνουν να 

ταυτίζονται με τις πράσινες επιχειρήσεις. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η έννοια της πράσινης 

επιχειρηματικότητας και η σχετική πληροφορία καταγράφεται σε έναν πρότυπο διαδικτυακό τόπο με 

σκοπό την ενημέρωση περιβαλλοντικά αφυπνισμένων επιχειρηματιών στην περιφέρεια. Ο 

διαδικτυακός τόπος μπορεί να αποτελέσει ένα εύχρηστο διδακτικό εργαλείο που αναβαθμίζει την 

κατάρτιση των επιχειρηματιών στην περιφέρεια σε πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές καθώς 

παρέχουν εκτεταμένο όγκο πληροφορίας που αφορά τις πράσινες πολιτικές και πρακτικές, απλές 

οδηγίες και παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών. 

 

45. Zacharoula Andreopoulou, Antonis Kokkinakis. 2014. Sustainable Fishery Management of 

Coastal Wetlands Using Databases. Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol. 15, 

no.2., pp 643-654 

 

Η εργασια αυτή περιγραφει τον σχεδιασμο και την αναπτυξη μιας βασης δεδομενων που στοχευει 

στην αειφορικη αλιευτικη διαχειριση των παρακτιων υγροτοπικων οικοσυστηματων όπου 

παραδοσιακα γινεται εκμεταλλευση του πλουσιου αλιευτικου τους πλουτου υπο καθεστως 

προστασιας. Η βαση δεδομενων αρχικα αναπτυχθηκε και υλοποιηθηκε για τους παρακτιους 

υγροβιοτοπους στην περιοχη της ΒΑ Ελλάδας. Τα δεδομενα που καταγραφηκαν στη βαση δεδομενων 

προερχονται από μελετες και ερευνητικα προγραμματα και περιλαμβανουν πληροφορια για 

φυσικοχημικα, χλωριδα, πανιδα, ιχθυοπανιδα, πτηνοπανιδα, αλιευτικη παραγωγη, ανθρωπινες 

παρεμβασεις, χρησεις γαιων και θδατων, καθεστως προστασιας, υπαρχων διαχειριστικο σχεδιο, 

προτασεις αναπτυξης. Η πληθωρα των πιστοποιημενων δεδομενων διαφορετικου τυπου διαχειριζεται 

μεσω ενός φιλικου γραφικου περιβαλλοντος διεπαφης  (user-friendly GUI) που σχεδιαστηκε για να 

ικανοποιει τις αναγκες των χρηστων από τη ΒΔ. Η διαχειριση επιτυγχανεται μεσω διαδοχικων 

επιλογων σε ενεργα πληκτρα στην οθονη με μακροεντολες. Το ιντεφεις βοηθα τον χρηστη, εμπειρο 

ψηφιακα ή όχι, να εντοπισει με ευκολια τα δεδομενα στους συνδυασμους που αναζητα.  Η ΒΔ μπορει 

να χρησιμοποιηθεί από τις τοπικες αρχες, φορεις διαχειρισης και προστασιας αλλα και ως αξιοπιστη 

βιβλιογραφικη πηγη. 

 

46. Zacharoula Andreopoulou, Christiana Koliouska, Christos Lemonakis, Konstantinos Zopounidis. 

2014. National Forest Parks development through Internet technologies for economic 

perspectives.  Operational Research, International Journal. pp. 1-27. DOI 10.1007/s12351-014-

0147-8 (on line) 
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Οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας παρέχουν τοπικές οικονομικές προοπτικές. Στη συγχρονη ψηφιακή 

εποχή, οι διαδικτυακές τεχνολογίες παρέχουν αυξημένες δυνατότητες προς την κατευθυνση αυτή. 

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της υιοθέτησης και αξιοποίησης των τεχνολογιών διαδικτύου για 

τη δυνατότητα οικονομικών προοπτικών στις περιοχές των Ελληνικών Εθνικών Δρυμών με τη 

διερευνηση 30 κριτηριων. Η ερευνα στο ελληνικό διαδικτυο κατέδειξε 196 ιστοχώρους που 

προβάλλουν και προωθούν οικονομικές επιχειρηματικές προοπτικές στους 10 Εθνικούς Δρυμούς της 

Ελλάδας. Οι ιστοχώροι κατατάσσονται συνολικά σε σειρά υπεροχής. Με τη συνολική καταταξη, 

εντοπίζουμε ενδεικτικα τους 10  «καλύτερους» ιστοχώρους και τους 10 «χειροτερους». Στη συνέχεια, 

εφαρμόζουμε T-test στα 2 δείγματα για τις παραπάνω περιπτωσεις οσον αφορά στις τιμες συνολικής 

καθαρής ροής  (total net flow φ). Τα αποτελεσματα καταδεικνύουν ότι υπάρχει σημαντικη 

διαφοροποίηση μεταξυ των 2 ομάδων, αυτων με τις 10 «καλυτερες» τιμες και αυτων με τις 10 

χαμηλότερες» τιμες, σε βαθμο σημαντικοτητας 5%. Οπότε, αναγνωρίζεται η ομαδα των «καλύτερων» 

ιστοχωρων που προβάλλουν και προωθούν τους Εθνικούς Δρυμούς της Ελλάδας και προτείνεται να 

χρησιμοποιηθούν ως μοντέλα πλήρης ενσωμάτωσης των διαδικτυακών τεχνολογιών με αναλογο 

σχεδιασμό για τους υπόλοιπους ιστοχώρους. Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες προτάσεις για τη 

βελτιστοποίηση και την εξέλιξη των υφιστάμενων ιστοχώρων. 

 

47. Ioakeim Tzoulis, Zaharoula Andreopoulou, Christiana Koliouska, Georgios Tsekouropoulos and 

Vagis Samathrakis. 2014. Database Management Systems in Wood Entrepreneurship and 

Marketing. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, Vol. 10, 

No.2, pp. 190-202. 

 

Σύμφωνα με τις τάσεις της σημερινής κοινωνίας και ο τομέας της επιχειρηματικότητας του ξύλου 

αρχιζει να αξιοποιεί τα σύχρονα εργαλεία πληροφορικής. Μια Βάση Δεδομένων μπορεί να γίνει ένα 

χρήσιμο εργαλείο αναφοράς για την προβολή και προώθηση των επιχείρησεων που 

δραστηριοποιούνται με προιόντα ξύλου. Η παρούσα εργασία περιγράφει την ανάπτυξη μιας Βάσης 

Δεδομένων σχετικά με το ξύλο και τα προϊόντα του παρουσιάζοντας σημαντικά και χρήσιμα είδη 

ξυλείας με προέλευση της Ευρωπη και Τροπικες περιοχες. Τα δεδομένα βασίζονται σε  προηγούμενη 

επιστημονικές έρευνες και δημοσιεύσεις, ενώ συνδέονται τα  ευρωπαϊκά και τροπικά ξύλα, οι χρήσεις 

και τα χαρακτηριστικά τους. Το προτεινόμενο Σύστημα Διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων 

παρουσιάζει ένα interface με ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον προς το χρήστη καθώς αποτελείται μόνο 

από ενεργά κουμπιά ώστε να διευκολύνονται οι επιλογές και η αναζήτηση. Τα διαδραστικά στοιχεία 

σχεδιάστηκαν με την χρήση των μακροεντολών. 

 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

48. Safwat H. Shakir Hanna, Kendal T. Harris, Ιrvin W. Osborne-Lee1, Gian Paolo Cesaretti, Rosa 

Misso, Zacharoula. Andreopoulou, 2015. Global Ecological Human Imprint, Sustainable 

Development and Environment: Assessment and Impacts. European Journal of Sustainable 

Development (2014), 3, 3, 1-24 

 

Οι πράσινες ΤΠΕ, που ορίζονται ως εργαλεία, υπηρεσίες και τεχνολογίες ΤΠΕ σε συνδυασμό με 

τις πράσινες πρακτικές και την πράσινη συμπεριφορά, μπορούν πλέον να διαδραματίσουν βασικό 

ρόλο και να προσφέρουν νέες προοπτικές και υποστήριξη με καινοτόμες λύσεις και έξυπνες 

εφαρμογές. Ακόμη, μπορούν να συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με την 

περιβαλλοντική παρακολούθηση, την προσομοίωση και διάφορα DSS με στόχο την πρόβλεψη 

μελλοντικών περιβαλλοντικών σεναρίων για μια βιώσιμη περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Η 

εργασία περιγράφει το ρόλο των πράσινων ΤΠΕ στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην 

ενεργειακή βιωσιμότητα και προβάλει τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

49. Gian Paolo Cesaretti, Rosa Misso, Francesca D’Alessandro, Safwat H. Shakir Hanna, Zacharoula 

S. Andreopoulou 2014. A sustainable governance for a new “proximity market” of our 

agriculture. Review of Studies in Sustainability. Vol. 2, pp31-42 
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H επισκόπηση των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών στα αστικά κέντρα οδήγησε στην ανάγκη 

προσδιορισμού του νέου ρόλου της γεωργίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα 

πρέπει να επιτυγχάνεται και η βιώσιμη ανάπτυξη. Η εργασία στοχέυει στην επισήμανση νέων 

μοντέλων διαχείρισης της τοπικής ανάπτυξης που θα βοηθά στην κινητικότητα, την εργασία, την 

υγεία και το περιβάλλον και θα ανταποκρίνονται στον νέο τρόπο ζωής διατηρώντας και 

προστατεύοντας την τοπική κοινωνία. 

 

50. S. Ch. Tsiantikoudis, A. Parissi, Z. Papadopoulou, A-M. Fidani-Mantzoula, G. Kourtelis and Z. 

Andreopoulou 2014. Views and attitudes of mulberry cultivators according to the Regulation (EC) 

No 1257/99: The case of Evros prefecture. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.12 

(3&4) (citation index). pp 420-423 

 

Η παρούσα μελέτη αυτή στοχεύει στη διερεύνηση των ατομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών 

των επενδυτών και των αγροτών στα πλαίσια της πράσινης περιφερειακής πολιτικής και τοπικής 

ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 31 της νομοθεσίας της ΕΕ για την αναδάσωση των γεωργικών 

εκτάσεων και την ειδική εφαρμογή του στο νομό Έβρου. Η υιοθετηθείσα μεθοδολογία της μελέτης 

εφαρμόστηκε μέσω της δομής και της διανομής ενός ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν 

και χειρίστηκαν με τη χρήση του λογισμικού SPSS για την ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών με 

στόχο την αειφορική ανάπτυξη αυτών. 

 

51. Antonios Athanasiadis, Andreopoulou Zacharoula 2015. A DSS for the identification of forest 

land types by the Greek Forest Service. International Journal of Sustainable Agricultural 

management and Informatics. Vol. 1, iss.1. pp. 76-88 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων με βάση το hypertext, 

βασισμένο σε υπερσύνδεσμους και ερωτηματολόγια, για τον προσδιορισμό των τύπων των 

δασικών εκτάσεων. Η διεπαφή σχεδιάστηκε με βάση τη γλώσσα προγραμματισμού HTML 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό DreamweaverTM, καθώς αρκετές δέσμες ενεργειών Java 

χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τον καθορισμό των κανόνων και των συνθηκών που πρέπει να 

πληρούν οι υπερσυνδέσμοι. Σκοπός του είναι να προτείνει μια μεθοδολογία για την επίτευξη πιο 

αντικειμενικών και αξιόπιστων αποφάσεων. 

 

52. Tsekouropoulos Georgios, Vatis Stilianos – Eustratios, Andreopoulou Zacharoula, Katsonis 

Nikolaos, Eugenia Papaioannou The aspects of internet-based management, marketing, consumer’s 

purchasing behavior and social media towards food sustainability. RIVISTA DI STUDI SULLA 

SOSTENIBILITA', 2, 207-22 

 

Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των ιστοσελίδων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 

περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας. Αξιολογούνται οι διοικητικές τους λειτουργίες, καθώς και οι 

λειτουργίες μάρκετινγκ και έπειτα προτείνεται ένα νέο μοντέλο οργάνωσης της αειφόρου 

επιχείρησης στα πλαίσια των νέων μοντέλων τοπικής ανάπτυξης κατάλληλο για την ικανοποίηση 

των σύγχρονων αναγκών.  

 

53. Lemonakis, C., Andreopoulou, Z., Sfendurakis, I., Lianoudaki, K., & Garefalakis, A. (2015). 

Prediction Of Firms Financial Distress: The Case Of The Greek Fish-Farming Industry. Journal Of 

Environmental Protection And Ecology, 16(2), 528-538 (C i journal) 

 

Η εργασία επικεντρώνεται στην περιγραφή προηγούμενων μοντέλων για την πρόβλεψη πτώχευσης 

μιας επιχείρησης υδατοκαλλιέργειας. Για την ανάλυση γίνεται χρήση των παραγόντων: 

κερδοφορία, δραστηριότητα, ρευστότητα, ηλικία, μέγεθος, ρυθμός ανάπτυξης και κεφαλαιακή 

διάρθρωση, καθώς θεωρούνται οι πιο σημαντικοί παράγοντες στην ελληνική βιομηχανία 
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υδατοκαλλιεργειών και εμφανίζουν αντίκτυπο στα μοντέλα πρόβλεψης. Τέλος, προτείνεται 

μοντέλο πρόβλεψης στο οποίο οι δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι κρίσιμοι για την οικονομική 

βιωσιμότητα. Στόχος είναι να δοθεί εργαλείο που θα βοηθά στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για 

την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης υδατοκαλλιέργειας. 

 

54. Tsiaras, S., & Andreopoulou, Z. (2015). Sustainable Development Perspectives In A Less 

Favoured Area Of Greece. Journal Of Environmental Protection And Ecology, 16(1), 164-172.  

 

Το παρόν έγγραφο επιχειρεί να αξιολογήσει τις προοπτικές της αειφόρου ανάπτυξης σε μια ορεινή, 

λιγότερο ευνοημένη περιοχή της Ελλάδας: Δήμος Πιερίων στο νομό Πιερίας. Η έρευνα 

επικεντρώνεται σε παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα, 

καταγράφονται και αναλύονται τα δημογραφικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα σχετικά με τους 

τομείς παραγωγής που επηρεάζουν την ανάπτυξη της περιοχής, δηλαδή τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία και τον ορεινό τουρισμό, προκειμένου να εκτιμηθεί η σημασία τους στην ανάπτυξη 

του Δήμου Πιερίων. 

 

55. Andreopoulou, Z., Koliouska, C., Lemonakis, C., & Zopounidis, C. (2015). National Forest Parks 

development through Internet technologies for economic perspectives. Operational 

Research, 15(3), 395-421. 

 

Στόχος της εργασίας είναι να μελετήσει την απασχόληση τεχνολογιών Διαδικτύου στα Εθνικά 

Δασικά Πάρκα της Ελλάδας για τις οικονομικές προοπτικές και να ταξινομήσει τις ιστοσελίδες, 

αντίστοιχα. Η παρουσία των Εθνικών Δασικών Πάρκων στο Διαδίκτυο αξιολογείται ποιοτικά 

σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, που χρησιμοποιείται ως κριτήριο, ενώ εφαρμόζεται η 

πολυκριτήρια μέθοδος του PROMETHEE II. 

 

56. Berrelli, I. P., & Andreopoulou, Z. S. (2015). Knowledge, Food Systems and Well-being 

Sustainability. RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA'. Vol 2, pp 45-58 

 

Το σύγχρονο σύστημα γνώσης για την πρωτογενή παραγωγή στην περιφέρεια απαιτεί κατάλληλες 

λύσεις για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών που συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της 

βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

στον σχηματισμό του σωστού συστήματος γνώσης στην περιφέρεια. Έπειτα από μια σύντομη 

ανάλυση των περιορισμών στον συγκεκριμένο τομέα, παρουσιάζεται ο ρόλος του συστήματος 

γνώσης, καθώς επίσης και επισήμανση των χαρακτηριστικών που αποτελούν μοχλό για βιώσιμη 

ανάπτυξη.  

 

57. Andreopoulou, Z. (2016). Green ICTs For Climate Change Mitigation And Energy Sustainability: 

Eu Challenge. Calitatea, 17(S1), 492. 

 

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για ενεργειακή 

βιωσιμότητα αποτελούν το επίκεντρο των εθνικών και διεθνών περιβαλλοντικών πολιτικών. Ο 

τομέας της Πράσινης Πληροφορικής μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην βιώσιμη ανάπτυξη 

παρέχοντας νέα έξυπνα εργαλεία. Εφαρμογές της πληροφορικής στο περιβάλλον αποτελεί η 

περιβαλλοντική παρακολούθηση και προσομοίωση, η ανάπτυξη συστημάτων λήψης αποφάσεων 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βιώσιμη περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Οι 

περιβαλλοντικές στρατηγικές της ΕΕ αφορούν την πράσινη ενέργεια, την βιοηλεκτρική ενέργεια, 

κλπ. που αποτελούν τμήμα του Οδικού Χάρτη Ενέργειας 2050.  

 

58. Koliouska, C. and Andreopoulou, Z., 2016. «Classification of ICT in EU Environmental 

Strategies». Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 17, No. 4, pp. 1385-1392. 
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Η εργασία εξετάζει την τρέχουσα χρήση και τις τάσεις στη χρήση των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της 

βιώσιμης ανάπτυξης. Οι περιβαλλοντικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιολογούνται και 

ταξινομούνται σύμφωνα με τις κατηγορίες των εφαρμογών των ΤΠΕ, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 

παρατήρηση, ανάλυση, σχεδιασμός, διαχείριση και προστασία. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν 

ότι οι ΤΠΕ υποστηρίζουν τις περισσότερες νέες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

59. Misso, R., Cesaretti, G. P., Shakir, H. S., Andreopoulou, Z., & Varlese, M. (2016). Convergence 

to sustainability of well-being-The European Governance for the future. RIVISTA DI STUDI 

SULLA SOSTENIBILITA'. Vol. 2, pp 9-18 

 

Στην εργασία γίνεται αναφορά στον βιώσιμο τουρισμό, στον πράσινο τουρισμό, καθώς επίσης 

προβάλλεται η αναγκαιότητα για αλλαγή της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον 

αειφόρο τουρισμό. Ακόμη, προβάλλονται ψηφιακές πρακτικές καινοτόμων συστημάτων ΤΠΕ και 

εργαλείων δικτύου και τις σύγχρονες περιφερειακές πολιτικές για αειφορία. 

 

60. Trigkas, M., Andreopoulou, Z., Papadopoulos, I., & Kitsouli, A. (2016). Building an evaluation 

model for public funding towards SMEs for R&D and environmental oriented 

projects. International Journal of Globalisation and Small Business, 8(3), 207-238. 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να προτείνει την ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης σχετικά με τη 

δημόσια χρηματοδότηση υπό μορφή κρατικών ενισχύσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

στην Ελλάδα για την υλοποίηση R&D και περιβαλλοντικών έργων. Η μεθοδολογία της έρευνας 

βασίζεται στην ανάλυση του λογικού πλαισίου και στοχεύει στην πλήρη κατανόηση του χάσματος 

σχεδιασμού-πραγματικότητας στη δημόσια χρηματοδότηση.  

 

61. Kirkenidis, I. V., & Andreopoulou, Z. (2016). S.: The e-learning in Higher Education Schools of 

Agriculture and Forestry: A Delphi Survey Method Approach. International Journal of Agriculture 

Innovations and Research, 4(6), 2319-1473. 

 

Στόχος της εργασίας είναι να αντικατοπτρίζει σωστά τα απαραίτητα κριτήρια και χαρακτηριστικά 

ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού μαθήματος που θα διδάσκεται στις δασικές και γεωργικές 

σχολές για θέματα αγροδασικών οικοσυστημάτων με αξιοποιήση της μεθόδου Delphi. 

 

62. Varras, G., Andreopoulou, Z., Tasoulas, E., Papadimas, C., Tsirogiannis, I., Myriounis, C., & 

Koliouska, C. (2016). MULTI-PURPOSE INTERNET-BASED INFORMATION SYSTEM 

‘URBAN’: URBAN TREE DATABASE AND CLIMATE IMPACT EVALUATION. JOURNAL 

OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, 17(1), 380-386. 

 

Η εκμετάλλευση αστικών οικολογικών ζωνών και ζωνων πρασίνου από τους Δήμους, αποτελεί 

σημαντική παράμετρο της βιωσιμότητας των πόλεων, στο πλαίσιο της βελτίωσης της δημόσιας 

υγείας, της ποιότητας ζωής και της ευημερίας του πληθυσμού. Στο πλαίσιο των εργαλείων 

στρατηγικής βιώσιμης διαχείρισης, προστασίας και αξιοποίησης της αστικής και προαστιακής 

ζώνης πρασίνου, χρησιμοποιούνται ευρέως νέες τεχνολογίες όπως πλατφόρμες που βασίζονται στο 

Διαδίκτυο, βάσεις δεδομένων, GIS και πρότυπα πρόβλεψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 

θέματα κλιματικής αλλαγής. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο Διαδικτυακό 

Πληροφοριακό Σύστημα πολλαπλών χρήσεων που περιλαμβάνει Βάση Δεδομένων για το αστικό 

πράσινο με σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών πράσινων ζωνών και τις μεταβολές 

τους στο μικροκλίμα. 
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63. Andreopoulou Z. 2017. Internet of Things and food circular economy: A new tool for Sustainable 

Development Goals in "RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA'" 2/2017, pp. 43-49, 

DOI:10.3280/RISS2017-002004 

 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (“Internet of Things”) αποτελεί ένα τεράστιο δίκτυο συσκευών 

συνδεδεμένων στο Διαδίκτυο χωρίς την ανθρώπινη επέμβαση με εφαρμογή στη κυκλική οικονομία, 

που αποτελεί ένα νέο κυκλικό μοντέλο για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Χάρη στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με την πλήρη ιχνηλασιμότητα και εφαρμογές του 

Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) είναι δυνατό να επιλυθούν πολλά προβλήματα και να 

αντιμετωπιστούν επαρκώς οι 17 στόχοι της ανάπτυξης. 

 

64. Misso, R., & Andreopoulou, Z. (2017). Wine and Health: A sustainable governance for a 

responsible communication. RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA'. 1/2017, pp. 91-105, 

DOI:10.3280/RISS2017-001007. 

 

Η εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη ψηφιακών στρατηγικών στον τομέα του κρασιού, 

λαμβάνονταν υπόψη τις νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Για τη λήψη αποφάσεων 

τονίζεται ότι το κρασί μπορεί να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του πεδίου και της 

τοπικής κοινωνίας και να βοηθήσει στην περιφερειακή ανάπτυξη της περιοχής Campania στην 

Ιταλία. Με την εργασία, δίδεται το θεωρητικό πλαίσιο μιας ευαισθητοποιημένης περιβαλλοντικά 

και κοινωνικά στρατηγικής που θα μπορούσε να βοηθήσει όλους όσους έχουν άμεση ή έμμεση 

σχέση με τον τομέα του κρασιού. Περιγράφεται η ανάπτυξη android εφαρμογής με φιλικό 

σχεδιασμό ειδικά για νέους. 

 

65. Andreopoulou, Z., Koliouska, C., Galariotis, E., & Zopounidis, C. (2017). Renewable energy 

sources: Using PROMETHEE II for ranking websites to support market 

opportunities. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 131, pp. 31-37. 

 

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα έχει καταστεί μείζων στόχος των δημόσιων πολιτικών σε όλο τον 

κόσμο, καθώς οι περιβαλλοντικοί πόροι μειώνονται συνεχώς. Ο μετριασμός της αλλαγής του 

κλίματος συνεπάγεται την αποφυγή του άνθρακα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

αξιοποίηση και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί το πιο κρίσιμο 

μέτρο για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, την ενίσχυση της προστασίας του 

περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι ΑΠΕ ευνοούνται ως μέσο 

μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Η αγορά των ΑΠΕ συνεχώς αναπτύσσεται και προωθείται 

μέσω του Διαδικτύου. Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι, εξ ορισμού, βιώσιμη και καθαρή. Επιπλέον, η 

αγορά των ΑΠΕ προσφέρει την ευκαιρία να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη εξάντληση των ορυκτών 

πόρων και οι σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των 

ΑΠΕ και η μελέτη της ενεργειακής πολιτικής στην ΕΕ και την Ελλάδα. Επίσης, παρουσιάζεται η 

κατάσταση της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον Νομό 

Θεσσαλονίκης. Η έρευνα στο Διαδίκτυο ανακάλυψε 30 επιχειρήσεις που προωθούν την 

ανανεώσιμη ενέργεια στο νομό Θεσσαλονίκης, οι οποίες αναλύθηκαν σύμφωνα με 18 

χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν την υιοθέτηση του Διαδικτύου. Η πολυκριτήρια μέθοδος 

που χρησιμοποιείται για τη συνολική κατάταξη είναι η PROMETHEE II. Σύμφωνα με τα 

πορίσματα του PROMETHEE II, οι «ανώτεροι» ιστότοποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

διαμορφώσουν ένα μοντέλο εννοιολογικού περιεχομένου, ενώ σχεδιάζουν μια βελτιωμένη 

ιστοσελίδα για μια επιχείρηση ΑΠΕ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτές οι επιχειρήσεις στο 

Νομό Θεσσαλονίκης πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα «εποχή της πληροφόρησης» και να 

επιδιώξουν να γίνουν πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές δημιουργώντας ταυτόχρονα την 

αυτόνομη ιστοσελίδα τους.  
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66. Panitsidis, K., Andreopoulou, Z., & Kokkinakis, A. (2017). Multimedia database development for 

innovative application about fish fauna for inland water ecosystem management. Journal of 

Agricultural Informatics (ISSN 2061-862X), 8(3), 41-49. 

 
Η εργασία περιγράφει την ανάπτυξη καινοτόμου εφαρμογής, με μια βάση δεδομένων πολυμεσικών, 

που αφορά τη διαχείριση της πανίδας ψαριών γλυκού νερού στα οικοσυστήματα εσωτερικών 

υδάτων της Ελλάδας. Αυτή η βάση δεδομένων αποτελεί βασική γραμμή για τη διατήρηση 

περιγραφικών πληροφοριών σχετικά με την πανίδα ψαριών γλυκού νερού και τις εκθέσεις 

βιβλιογραφικής κατανομής. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει τόσο περιγραφική όσο και 

γεωγραφική χαρτογράφηση (GIS). 

 

67. Andreopoulou Z., Lemonakis, C., Koliouska, C. and Zopounidis, C. 2017. «Internet and Agro-

tourism Sector for Regional Development in Crete: A Multicriteria Ranking». International 

Journal of Information and Decision Sciences. Vol. 9, No. 2, pp. 116-127. 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογήσει ιστοσελίδες εμπορικού ενδιαφέροντος στον 

αγροτουριστικό τομέα της Κρήτης και να τις ταξινομήσει σύμφωνα με 13 κριτήρια για το 

περιεχομένου, τον σχεδιασμό, την πλοήγηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αρχικά, καθορίζεται η 

παρουσία κάθε κριτηρίου και στη συνέχεια όλες οι ιστοσελίδες κατατάσσονται σύμφωνα με αυτά 

τα κριτήρια χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πολυκριτηριακής ανάλυσης του PROMETHEE II. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η υιοθέτηση του Διαδικτύου στον αγροτουριστικό τομέα της 

Κρήτης βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα ευρήματα οδήγησαν τους επιχειρηματίες των 

αγροτουριστικών επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες Διαδικτύου και τα κοινωνικά 

μέσα ενημέρωσης ως ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης. 

 

68. Misso, R., Cesaretti, G. P., & Andreopoulou, Z. (2017). FACING 'HOMOLOGATION': A 

SUSTAINABLE RESPONSE BY THE GENETIC CODE OF TERRITORIES. JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, 18(1), 282-288. 

 

Στόχος της εργασίας είναι να επεξηγήσει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να στραφούμε σε μία 

Πράσινη Κοινωνία, παρέχοντας ένα νέο όραμα για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινωνίας, με 

βάση τον γενετικό κώδικα των εδαφών και αξιοποιώντας με θετικό τρόπο τις σύγχρονες ψηφιακές 

εφαρμογές. 

 

69. Koliouska, C., Andreopoulou, Z., Misso, R. and Borelli, I.P., 2017. «Regional sustainability: 

National Forest Parks in Greece». International Journal of Agricultural and Environmental 

Information Systems (IJAEIS), Vol. 8, No. 1, pp. 29-40. 

 

Η εργασία στοχεύει στη μελέτη ιστότοπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σχετικά με τους 10 

Ελληνικά Εθνικά Δασικά Πάρκα και αναλύει τους ιστότοπους ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά 

τους χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αξιολογείται η υιοθέτηση του μοντέλου ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών των ιστοτόπων. Οι ιστότοποι ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ταξινομούνται σε στάδια 

υιοθέτησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ξεκινώντας από την απλή παρουσία του κυβερνητικού 

οργανισμού στο Διαδίκτυο μέχρι τη συνολική ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω 

πολλαπλών εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου που 

επιτυγχάνονται από τους δικτυακούς τόπους. 

 

70. Andreopoulou, Z., and Koliouska, C. (2018). Benchmarking Internet Promotion of Renewable 

Energy Enterprises: Is Sustainability Present?. Sustainability, Vol. 10, No. 11, p. 4187. 

 

Έχουν αναπτυχθεί πολλές πράσινες πολιτικές για την επιδίωξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

Πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν ήδη καινοτόμες πράσινες πολιτικές για να βελτιώσουν τις δικές 
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τους περιβαλλοντικές επιδόσεις. Στόχος της εργασίας είναι να δημιουργήσει υπόδειγμα αφού 

αξιολογήσει τις επιδόσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Διαδίκτυο στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης ως προς τα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας, χρησιμοποιώντας την ανάλυση 

αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων. Η μέθοδος TOPSIS χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξη των 

Επιχειρήσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σύμφωνα με τη βιωσιμότητά τους. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιτυγχάνουν ένα καλό 

επίπεδο βιωσιμότητας, αλλά όχι το βέλτιστο. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες πρέπει να υιοθετήσουν 

σύγχρονη πράσινη πολιτική και να εκμεταλευτούν την περιφερικότητα. 

 

71. Kostopoulos, V., & Andreopoulou, Z. (2018). E-Commerce and Renewable Energy Sources in 

Southern Greece. Journal of Regional & Socio-Economic Issues, 8(S2), 19-28. 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αναμφίβολα ένα βασικό κομμάτι της νέας γενιάς. Παρέχει όλες τις 

πληροφορίες για ανταλλαγές μεταξύ εμπορικών σημάτων και καταναλωτών, καθώς και πώς 

τείνουμε να χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο στη ζωή μας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 

έχουν αναπτυχθεί με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι νέες ευκαιρίες έχουν εξαπλωθεί 

σε όλο τον κόσμο για περαιτέρω χρήση τους. Η παρούσα εργασίαμελετά και περιγράφει τα 

χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου στη νότια Ελλάδα και διερευνά εάν και πώς 

χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Έτσι, παρέχεται γνώςση για την εφαρμογή στην προβολή 

ανάλογων επιχειρήσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιβιώνουν στην ελληνική 

περιφέρεια. 

 

72.  Misso, R., Varlese, M., Andreopoulou, Z. and Koliouska, C. (2018). Impact of modern land use 

and urbanization through technologis: A challenge to Campania Region. Journal of Environmental 

Protection and Ecology (JEPE), Vol. 19, No. 3, pp. 1146-1154. 

 

Η επιπτωση του συγχρονου τρόπου αξιοποίησης των γαιών, η αστικοποίηση τους και η αλλαγή 

χρήσης σε συνδυασμό με τις εφαρμογές χωροθέτησης που υποστηρίζουν οι νέες τεχνολογίες σε 

τοπικό επίπεδο, αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση για τον περιφερειακό προγραμματισμό. Η 

εργασία διερευνά τα πρότυπα μεταμόρφωσης της αστικής γης στην πόλη Spinagar, η οποία 

βρίσκεται στο εύθραυστο οικοσύστημα των λόφων του Kashmir. Τα αποτελέσματα δείχνουν προς 

την απρογραμμάτιστη και τυχαία αστική επέκταση και μετασχηματισμό. Αυτοί οι μετασχηματισμοί 

κατέστρεψαν σοβαρά τα υδατικά συστήματα τόσο από την άποψη της περιοχής όσο και από την 

ποιότητά τους. 

 

73. Panitsidis, K., Andreopoulou, Z., Kokkinakis, A., & Gitas, I. (2018). Information System 

Development using Open-Source tools for the spread of fresh water fish fauna in inland water 

ecosystem of Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology, 19(2), 882-889. 

 

Η εργασία περιγράφει την ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφοριών ανοιχτού κώδικα για την 

εμφάνιση και την εξάπλωση της πανίδας των γλυκών υδάτων σε οικοσυστήματα εσωτερικών 

υδάτων στην Ελλάδα. Για τη δημιουργία του διαδικτυακού συστήματος γεωγραφικών 

πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω μεμονωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά: (α) ο 

σχεδιασμός της γεωγραφικής πύλης; (β) η εμφάνιση των δεδομένων και (γ) τη διάδοση των 

πληροφοριών. 

 

74. Panitsidis, K. Andreopoulou, Z., Misso, R. (2018). GeoHAB, a Data Sharing, Spatial Web 2.0 

Application for Habitat Types and Land Cover, International Journal of Applied Geospatial 

Research, 10(3). 
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Η εργασία, η οποία βασίζεται στην επιστήμη της πληροφορικής και των περιβαλλοντικών 

τεχνολογιών, ασχολείται με την εφαρμογή της πληροφορικής στην περιβαλλοντική επιστήμη και 

πρακτική. Επικεντρώνεται στο σχεδιασμό του συστήματος εφαρμογών κοινής χρήσης χωρικών 

δεδομένων GIS και στην ανάπτυξή τους, καταγράφει και αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες 

περιβαλλοντικές πληροφορίες με έμφαση στα ενδιαιτήματα και την κάλυψη της γης. Η χρήση 

εργαλείων ανοιχτού κώδικα παρέχει μια εναλλακτική λύση στο εμπορικό λογισμικό. Η ανάπτυξη 

του συστήματος έγινε χρησιμοποιώντας JavaScript, PHP ως γλώσσες προγραμματισμού και API 

Χαρτών Google. Η εφαρμογή παρέχει συγκεντρωτικές περιβαλλοντικές πληροφορίες με 

ενδιαιτήματα και κάλυψη γης. 

 

75. Panitsidis, K., Kokkinakis, A., & Andreopoulou, Z. (2018). Inland Water Fish Management (ifM): 

A Decision Support System (DSS) for the management of inland water ecosystems. Journal of 

Environmental Protection and Ecology, 19(3), 1270-1279. 

 

Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει την ανάπτυξη ενός συστήματος λήψης αποφάσεων για τη 

διαχείριση των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων. Ο γενικός στόχος ήταν να σχεδιαστεί και να 

αναπτυχθεί ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που θα βοηθά τους επιστήμονες να λαμβάνουν 

αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων παρέχοντας στους 

χρήστες (περιβαλλοντικές υπηρεσίες, επιστήμονες και ερευνητές) οργανωμένη βιβλιογραφία, 

περιγραφικές και γεωγραφικές πληροφορίες για τα είδη οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων. Η 

εφαρμογή αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στο πλαίσιο μιας διαδικασίας υποστήριξης 

αποφάσεων για την αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση και αποσκοπεί στην παροχή της 

δυνατότητας χρήσης υποθετικών σεναρίων. Τα οφέλη της εφαρμογής περιλαμβάνουν την παροχή 

εξειδικευμένων πληροφοριών στους ερευνητές, τις τοπικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους και το 

γεγονός ότι μπορεί εύκολα να επεκταθεί. Ακόμη, η επίτευξη αυτής της εφαρμογής είναι διττή, διότι 

προάγει την επιστημονική έρευνα στον τομέα των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και είναι 

επίσης αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και 

την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. 

 

76. Tsiaras, S., Andreopoulou, Z., Spanos, I. (2018). Sustainability 

indicators in Less Favoured Areas as a tool for Forest Policy Analysis. Journal of Environmental 

Protection and Ecology, 19 (2). 

 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να επιλέξει τους κατάλληλους δείκτες αειφορίας για μία λιγότερο 

ευνοημένη περιοχή της Ελλάδας, αξιοποιώντας το υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο και 

προσαρμόζοντάς το στη σύγχρονη πολιτική βιωσιμότητας. Προέκυψαν δώδεκα θεματικές ενότητες 

οι οποίες περιλαμβάνουν δείκτες με χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα ο μόνιμος πληθυσμός 

(πυλώνας κοινωνία), το ποσοστό ανεργίας (πυλώνας οικονομία) και το ποσοστό των εδαφών που 

απειλούνται από διάβρωση (πυλώνας περιβάλλον) στην περιοχή έρευνας. Δημιουργήθηκαν δύο 

εκδοχές δεικτών αειφορίας, η πλήρης με είκοσι ένα δείκτες και η σύντομη με δώδεκα δείκτες, έναν 

από κάθε θεματική ενότητα. Η προσαρμογή των δεικτών αειφορίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

μιας περιοχής είναι μια διαδικασία κρίσιμη, καθώς ο ερευνητής είναι σε θέση με την 

παρακολούθηση των συγκεκριμένων δεικτών να έχει άποψη για το κατά πόσο ικανοποιούνται οι 

αρχές της αειφορίας για τη συγκεκριμένη περιοχή. 

 

77. Ioannou, Κ., Tsantopoulos, G., Arabatzis, G., Andreopoulou, Z. and Zafeiriou, E. (2018). A 

spatial decision support system framework for the evaluation of biomass energy production 

locations: Case study in Regional unit of Drama, Greece. Sustainability 2018, 10(2), 

531; https://doi.org/10.3390/su10020531  

 

https://doi.org/10.3390/su10020531
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Η εργασία παρουσιάζει ένα Σύστημα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων, το οποίο επιτρέπει στους 

διαχειριστές να εντοπίσουν τις πιο κατάλληλες περιοχές για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 

βιομάζας. Για να γίνει αυτό, οι λειτουργίες ασαφούς λογικής και ασαφούς ιδιότητας μέλους 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία επιπέδων κριτηρίων και χαρτών καταλληλότητας. Σε αυτή την 

εργασία, χρησιμοποιείται μια μεθοδολογία πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων (Αναλυτική 

ιεραρχία) σε συνδυασμό με στοιχεία ασαφούς συστήματος για τον προσδιορισμό των συντελεστών 

βάρους των συμμετεχόντων κριτηρίων. Στη συνέχεια, με βάση το συνδυασμό της ασαφούς λογικής 

και της διαδικασίας ανάλυσης ιεραρχίας (AHP), δημιουργείται μια τελική πρόταση, η οποία 

χωρίζει την περιοχή σε τέσσερις κατηγορίες όσον αφορά την καταλληλότητά τους για την 

υποστήριξη μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Για τις δύο βέλτιστες τοποθεσίες 

υπολογίζεται και η βιομάζα. Το πλαίσιο εφαρμόζεται στην Περιφερειακή Μονάδα Δράμας, η οποία 

βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα και είναι πολύ γνωστή για τη δασική και γεωργική παραγωγή της 

περιοχής. 

 

78. Misso, R., Andreopoulou, Z., Cesaretti, G. P., Hanna, S. S., & Tzoulis, I. (2018). Sustainable 

development and green tourism: new practices for excellence in the digital era. Journal for 

International Business and Entrepreneurship Development, 11(1), 65-74. 

 

Στην εργασία παρουσιάζεται ο βιώσιμος τουρισμός, ο πράσινος τουρισμός, και πόσο θεμελιώδης 

είναι η διατήρηση και η βελτίωση της θέσης της ΕΕ στον παγκόσμιο τουρισμό. Τέλος, παρέχονται 

ψηφιακές πρακτικές καινοτόμων συστημάτων ΤΠΕ και εργαλεία δικτύου. 

 

79. Vassios, D., & Andreopoulou, Z. (2018). Research on urban planning and design in Thessaloniki: 

Stakeholders, new technologies and funding. Journal of Regional Socio-Economic Issues (Special 

Issue), 8(2), 74-82. 

 

Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι η διερεύνηση, μέσω ερωτηματολογίου, των απόψεων του 

επιστημονικού τεχνικού προσωπικού (μηχανικών και γεωτεχνικών) του Δήμου Θεσσαλονίκης σε 

θέματα βελτίωσης του σχεδιασμού και της διαχείρισης του αστικού πράσινου, προκειμένου να 

διαμορφωθούν οι κατάλληλες πράσινες πολιτικές και να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα που 

θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων. 

 

80. Karagiovanidis M., Andreopoulou Z., Fragos V., 2018, “Rural Sustainability: Managing energy 

and water consumption, using emerging technologies on irrigation pumps”, Rivista Di Studi Sulla 

Sostenibilita, vol 2, pp 121-132 

 

Καθώς η κατανάλωση ενέργειας ανά την υφήλιο αυξάνεται με ταχύ ρυθμό προσπαθούμε να 

εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη του ελάχιστου περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος. Στα πλαίσια των πράσινων τεχνολογιών δημιουργούνται εφαρμογές για 

εκσυγχρονισμό της άρδευσης ώστε να μπορεί να εξοικονομήσει νερό και κατανάλωση ενέργειας. Η 

παρούσα εργασία παρουσιάζει αναδυόμενες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Η εργασία επικεντρώνεται σε πράσινες 

τεχνολογίες που μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν σε υπάρχοντες σταθμούς στην περιφέρεια. 

 

81. Denizopoulou A.., Karnoutsos P., Martzopoulou A., Giantsis I., Andreopoulou Z., Kotsopoulos 

T,. Fragos V, Nikita-Martzopoulou Ch., 2019, “Monitoring Pollution Level and Microclimate 

Conditions in a Naturally Ventilated Llivestock Building Using Open-Source Device”, Journal of 

Environmental Protection and Ecology, book 1, vol 20. 

 
Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο μικροκλίμα των αγροτικών 

περιοχών και των παρακείμενων οικοσυστημάτων. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη, η 
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συγκέντρωση της αμμωνίας, της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας και άλλων 

περιβαλλοντικών παραμέτρων μετρήθηκε σε φυσικά αεριζόμενο χώρο παραγωγής στη Βόρεια 

Ελλάδα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρία σημεία δειγματοληψίας χρησιμοποιώντας 

τεχνολογία συσκευών ανοικτού κώδικα με συμβατούς αισθητήρες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 

12 ημερών την άνοιξη. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αξιοπιστία της οικονομικά 

αποδοτικής και απλής τεχνολογίας συσκευών ανοιχτού κώδικα, καθιστώντας τες ως ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των ρύπων και των διαφόρων 

μικροκλιματικών συνθηκών. 

 

82. Denizopoulou A.., Andreopoulou Z, Martzopoulou A., Fragos V., 2019, “Sustainable approach to 

Energy efficiency: Mitigation of indoor Microclimate Air Parameters in a Naturally Ventilated 

Livestock Building”, Journal of Environmental Protection and Ecology, book 2, vol 20. 

 

Στην παρούσα μελέτη, η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα, της αμμωνίας, της  

θερμοκρασία και της  σχετικής υγρασίας παρακολουθήθηκαν σε πείραμα στη Βόρεια Ελλάδα. Οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα σημείο δειγματοληψίας στο μέσον του κτιρίου με τη χρήση 

τεχνολογίας συσκευής ανοιχτού κώδικα με συμβατούς αισθητήρες για την αμμωνία, θερμοκρασία 

και υγρασία  και  με ένα μη-διασποράς υπέρυθρο αισθητήρα για τις μετρήσεις του διοξειδίου του 

άνθρακα. Επιλέχθηκαν δύο διαφορετικές ημέρες κατά τις οποίες τα πλευρικά παράθυρα έκλεισαν 

για μία ώρα και στη συνέχεια ανοίχτηκαν ξανά και μία με τα παράθυρα να παραμένουν ανοιχτά 

όπως συνήθως γίνεται. Τα αποτελέσματα έδειξαν την αποτελεσματική λειτουργία των πλευρικών 

ανοιγμάτων και των κυκλικών αεραγωγών κατά μήκος της οροφής του κτιρίου, υποδεικνύοντας  

ότι η εφαρμογή του φυσικού αερισμού παρέχει μια επαρκή, βιώσιμη και ενεργειακά αποδοτική 

λύση. 

 

83. Kalfagianni, A. & Andreopoulou, Z. (2018) Internet and Market Perspectives of Non Wood 

Forest Products: the case of mushrooms, truffles and herbs of Greek SMEs, Journal of Agricultural 

Informatics, 9(1), pp 8-15, ISSN: 2061-862X 

 

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα επιτυχημένο εργαλείο για την προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

από το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο. Η εργασία συγκρίνει τη σχέση 

μεταξύ του προφίλ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των 

επίσημων ιστοσελίδων τους. Με τον τρόπο αυτό γίνεται συσχετισμός της αγοράς του Διαδικτύου. 

Οι επιχειρήσεις ταξινομήθηκαν με τα βάση τα εμπορικά και ψηφιακά χαρακτηριστικά τους, ενώ 

παράλληλα έγινε περιγραφή των ψηφιακών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων που ασχολούνται 

με τα μανιτάρια και της τρούφες στα κοινωνικών μέσα ενημέρωσης ως προς τα χαρακτηριστικά 

τους. 

 

84. Karagiovanidis M.., Andreopoulou Z, Fragos V., 2018, “Rural Sustainability: Managing energy 

and water consumption, using emerging technologies on irrigation pumps”, Revue of Studies on 

Sustainability, vol.2, pp 121-132 DOI:  10.3280/RISS2018-002008 . 

 

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει νέες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού και πιο συγκεκριμένα σε ηλεκτρικές 

φυγοκεντρικές αντλίες. 

 

85. Koliouska, C., Andreopoulou, Z. and Golumbeanu, M. (2019). The Contribution of ICT in EU 

Development Policy: A Multicriteria Approach. Springer Proceedings in Business and 

Economics (accepted for publication). 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τη συμβολή των ΤΠΕ στην αναπτυξιακή πολιτική 

της ΕΕ και να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση, κατατάσσοντας αυτές τις πολιτικές. Οι 
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αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ αξιολογούνται ποιοτικά σύμφωνα με τα επίπεδα εξάρτησης και 

πολυπλοκότητας των ΤΠΕ. Τα ερωτήματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια, έχουν 

ανακτηθεί από την επίσημη "μέθοδο αξιολόγησης των συνεπειών των ΤΠΕ στην κοινοτική 

νομοθεσία". Eφαρμόζεται η πολυκριτήρια μέθοδος του PROMETHEE II για τη συνολική 

κατάταξη, προκειμένου να προσδιοριστούν οι «ανώτερες», οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή 

εξάρτηση και πολυπλοκότητα των επιπτώσεων των ΤΠΕ. 

 

86. Athanasiadis, A. and Andreopoulou, Z. (2019). E-praxis: A web-based forest law decision support 

system for land characterization in Greece. Forest Policy and Economics (accepted for 

publication). 

 

Η εργασία παρουσιάζει ένα καινοτόμο σύυστημα λήψης αποφασέων, το “e-praxis”, που σκοπό έχει 

την υποστήριξη στην διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεων που πραγματοποιείται από την 

Ελληνική Δασική Υπηρεσία.  

 

11.2. Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές 

 

Στη βαθμίδα του Λέκτορα 

1. ANDREOPOULOU, Z.S., L.S. ILIADIS, P.D. LEFAKIS, A.C. PAPASTAVROU. 2001. 

Computer analysis and clustering graduate students of the Department of Forestry and Natural 

Environment according to computer literacy. Στο Διεθνές Συνέδριο του Ι.Δ.Ε.-ΕΘΙΑΓΕ, με θέμα 

“FOREST RESEARCH – A Challenge for an Integrated European Approach”, 27 Αυγούστου-1 

Σεπτεμβρίου 2001 στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Πρακτικά Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη. Vol II, 

pp.755-758(ISBN 960-86947-4-4) 

 

Τα πολλαπλά οφέλη από τα δάση και το φυσικό περιβάλλον μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών. Η επάρκεια στις γνώσεις πληροφορικής των δασολόγων μπορεί να 

αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο στην παραγωγική δασική διοίκηση και στην έρευνα. Η εργασία 

αυτή έχει ως στόχο να αναλύσει το επίπεδο των γνώσεων πληροφορικής των πτυχιούχων φοιτητών 

του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και καθορίζει δύο ομάδες μεταξύ των 

φοιτητών που ανταποκρίνονται σε 2 διαφορετικά προφίλ. Η έρευνα έγινε με τη συμπλήρωση 

σχετικού ερωτηματολογίου, ενώ τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με το στατιστικό 

πακέτο SPSS 10.0. Οι πτυχιούχοι φοιτητές σε ποσοστό 44% έχουν δικό τους υπολογιστή ενώ το 

79% έχει πρόσβαση σε κάποιο Η/Υ που χρησιμοποιούν καθημερινά σε ποσοστό 44%. Το 72% έχει 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο (internet). Χρησιμοποιούν τους Η/Υ κυρίως για να γράψουν εργασίες, το 

64% για σκοπούς ψυχαγωγίας και το 44% για επικοινωνία. Οι περισσότεροι εμφανίζονται 

ευχαριστημένοι από τη χρήση του Η/Υ τους ενώ μόλις το 28% πιστεύει ότι έχει επαρκείς γνώσεις 

πληροφορικής. Επίσης, το 92% πιστεύει ότι χρειάζεται επιπλέον μαθήματα πληροφορικής σχετικά 

με δασικές εφαρμογές, προγράμματα τύπου αυτοματοποιημένης σχεδίασης  και πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο. Η προσωπική ενασχόληση και σχετικά βιβλία έχουν βοηθήσει το 48% να αποκτήσει 

επαρκείς γνώσεις πληροφορικής, το 60% πιστεύει ότι το Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. τους έχει 

βοηθήσει να καταστούν πληροφορικά επαρκείς και το 56% πιστεύει ότι οι αποκτηθείσες γνώσεις 

θα τους βοηθήσουν μελλοντικά στην εργασία τους στο χώρο της δασοπονίας. Οι πτυχιούχοι 

φοιτητές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 2 ομάδες. Στην ομάδα-1, κατατάσσεται το 40%, που 

αντιπροσωπεύουν τους περισσότερο αισιόδοξους, ενώ στην ομάδα-2 οι λιγότερο αισιόδοξοι 

σχετικά με την επάρκεια γνώσεων πληροφορικής. Επιπλέον μαθήματα που αφορούν επίκαιρα 

θέματα από το χώρο της πληροφορικής θα πρέπει να συμπεριληφθούν  στο προπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. γεγονός που βοηθήσει τους πτυχιούχους 

να αισθάνονται καλύτερα προετοιμασμένοι για να χρησιμοποιήσουν Η/Υ τόσο στη δασική πράξη 

όσο και στην έρευνα. 
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2. ANDREOPOULOU, Z.S., THEOHAROPOULOS, D.G., PAPASTAVROU, A.K.. 2002. 

«ICT’s and Regional Development. The ISDN Service of Tele-Education, as a tool for the 

Development of Mountainous Regions in Greece», στα πρακτικά του 1st Conference of HAICTA, 

Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment, 6-7 Ιουνίου 2002, Αθήνα., σελ. 

80-87(ISBN, 960-91917-0-3) 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει την εφαρμογή μιας δικτυακά παρεχόμενης υπηρεσίας (e-service) της 

τηλε-εκπαίδευσης στα πλαίσια της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Ελλάδας με την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των δικτύων. H μετάδοση με την τεχνολογία ISDN που 

περιγράφεται, χαρακτηρίζεται από υψηλή ταχύτητα και σταθερό ρυθμό μετάδοσης, απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να επιτύχουμε διαδραστικές δικτυακές δραστηριότητες. Oι τεχνολογίες 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT’s) μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την 

κατάρτιση πληθυσμών σε απομακρυσμένες ή/και ορεινες περιοχές. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές 

της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης-distance learning) oι διδάσκοντες έχουν την 

δυνατότητα να παρέχουν γνώση και τεχνογνωσία σε άτομα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να 

παρακολουθήσουν τις τάξεις αυτές εξαιτίας της απόστασης, του κόστους μετακίνησης και του 

χρόνου που απαιτείται. Τα τοπικά διοικητικά κέντρα μπορούν να αξιοποιηθούν για την 

εξ’αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση ομάδων του τοπικού πληθυσμού σε θέματα ανάπτυξης 

και αξιοποίησης των φυσικών πόρων της περιοχής. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σε ομάδες του ορεινού πληθυσμού από την περιοχή με την αξιοποίηση των 

τεχνολογιών δικτύων έχει ως βασικούς στόχους την κινητοποίηση του πληθυσμού ώστε να 

αξιοποιήσει τους τοπικούς πόρους για εμπορικές δραστηριότητες με σκοπό να αυξήσει το εισόδημά 

του και παράλληλα την αφύπνιση σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξαιτίας των 

αναπτυξιακών δράσεων και προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

3. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ.Σ, Λ. ΗΛΙΑΔΗΣ, Α.ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ. 2002. Δημιουργία χωρικής 

βάσης δεδομένων ως εργαλείου διοίκησης για την αξιοποίηση του δυναμικού των δασαρχείων 

των προστατευόμενων περιοχών της Θράκης. Στα πρακτικά του International Conference 

“Protected areas-Natural monuments and Local development”, Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα 

Γεωγραφίας. 18-20 Ιουλίου 2002. Σίγρι-Λέσβου. Σελ. 109-116(ISBN 960-88364-0-9) 

 

Στην περιοχή της Θράκης υπάρχουν πολλές προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο (διατηρητέα μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση και εκτροφεία θηραμάτων) όπως και 

περιοχές Natura 2000. Η προστασία και ανάδειξή τους αποτελεί εν μέρει έργο των τοπικών 

δασαρχείων. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη δημιουργία ενός εργαλείου πληροφορικής που 

αφορά στην αποτελεσματικότερη διοίκηση και ανάπτυξη ενός δικτύου δασαρχείων.  Ειδικότερα, 

αφορά στην δημιουργία και διαχείριση μιας χωρικής βάσης δεδομένων για τα δασαρχεία της 

Θράκης που περιλαμβάνουν στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους προστατευόμενες περιοχές. Στη 

βάση δεδομένων καταγράφονται δεδομένα σχετικά με την υποδομή σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά 

και σε πληροφοριακές και δικτυακές υπηρεσίες των τοπικών δασαρχείων όσο και οι προοπτικές για 

διεύρυνση των υπηρεσιών πληροφορικής. Επίσης καταγράφονται στοιχεία που αφορούν στις 

κοινότητες της Θράκης και ειδικότερα όπου υπάγονται οι προστατευόμενες περιοχές. Η 

προσπάθεια αυτή αποβλέπει στη δημιουργία ενός ευέλικτου εργαλείου διοίκησης για την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των ανωτέρω πόρων στα πλαίσια της προσπάθειας ανάπτυξης και  

ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών στη Θράκη. Πρόκειται για μια εφαρμογή της δασικής 

πληροφορικής στην αξιοποίηση τόσο του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού όσο και των 

υπηρεσιών πληροφορικής στο βαθμό που η συμβολή τους συνεισφέρει στην προστασία, ανάδειξη 

και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή και χαρακτηρίζονται από τις 

προστατευόμενες περιοχές. Στα πλαίσια της βάσης δεδομένων μπορούν να δημιουργηθούν ποικίλα 

γεωγραφικά ερωτήματα ενώ οι απαντήσεις αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων 

(decision-making) σε τοπικό επίπεδο ή και σε επίπεδο περιφέρειας. 
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4. PAPASTAVROU, A. ATHANASOUDIS, T., Z. ANDREOPOULOU, P. LEFAKIS, L. 

ILIADIS.2002. The Contribution Of Forest Informatics In The Identification Of The Potential Of 

Environmental Factors. The Case Of Decision-Making Concerning The Exploration Of 

Renewable Sources. Proceedings of the ISDEMA Conference-Sustainable Development of 

Mountainous Areas, EU Project HPSE –CT2001-60010. Thessaloniki, Greece, 8-9 November 

2002, pp. 244-248(ISBN 960-87475-1-1) 

 

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για αγαθά και υπηρεσίες έχει ως αποτέλεσμα την 

εκτεταμένη χρήση των φυσικών πόρων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να παίξουν έναν 

σημαντικό ρόλο στην αειφορική ανάπτυξη, για παράδειγμα με την αξιοποίηση της ηλιακής 

ενέργειας. Σημαντικές περιβαλλοντικές συνθήκες για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας από 

εγκαταστάσεις φωτοβολταικών κυττάρων είναι η θερμοκρασία και τα επίπεδα ηλιοφάνειας. Ο 

σκοπός της εργασίας αυτής είναι να οργανώσει και να καταγράψει περιβαλλοντικά δεδομένα και να 

καθορίσει πότε ο σχεδιασμός για τη χρήση εγκαταστάσεων φωτοβολταικών κυττάρων μπορεί να 

είναι επωφελής ή όχι στα πλαίσια πάντοτε της αειφορικής ανάπτυξης.  Τα συλλεχθέντα και 

οργανωμένα δεδομένα για τα έτη  1986-1997 αφορούν τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τις ώρες 

ηλιοφάνειας ημερησίως, μέσους όρους και συνολικές ετήσιες τιμές. Έχουν τυποποιηθεί 

αυτοματοποιημένες έρευνες στα δεδομένα με σκοπό να λάβουμε τις κατάλληλες ενδείξεις  για 

επωφελή χρήση της ηλιακής ενέργειας σε μια περιοχή, όσον αφορά τα SOC- Standard Operation 

Conditions  (κανονικές συνθήκες λειτουργίας), δεδομένων των συνθηκών θερμοκρασίας και 

ηλιοφάνειας για μια περιοχή.  Το πληροφοριακό αυτό σύστημα συντελεί στην αναγνώριση του 

δυναμικού μιας περιοχής όταν τίθεται το ερώτημα εάν πρέπει να εφαρμοσθεί ένα σύστημα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την επάρκεια σε ενέργεια στην περιοχή αυτή. Η 

αυτοτέλεια σε ενέργεια είναι σημαντικός παράγοντας ιδιαίτερα όταν εξετάζουμε τη δημιουργία 

αυτόνομων εγκαταστάσεων για δραστηριότητες σε ορεινές περιοχές που συμβάλλουν στην 

περιφερειακή ανάπτυξη.  Οπότε πρόκειται για ένα αποτελεσματικό εργαλείο διοίκησης στα πλαίσια 

της υποστήριξης της λήψης αποφάσεων που στηρίζονται στην αειφορία.  

 

5. THEOHAROPOULOS, D.G, Z. ANDREOPOULOU .2002. Employment As A Crucial 

Factor For Mountainous Areas Development. Case Study The Fokida Prefecture In Greece. 

Proceedings of the ISDEMA Conference-Sustainable Development of Mountainous Areas, EU 

Project HPSE –CT2001-60010. Thessaloniki, Greece, 8-9 November 2002, (ISBN 960-87475-1-

1) 

 

Μελεταται η ορεινη περιοχη της Φωκίδας στην Κ. Ελλαδα και οι τοπικες κοινωνικες, οικονομικες, 

πολιτιστικες και περιβαλλοντικες δομες της. Η πληθωρα των δεδομενων που προκυπτουν 

οργανωνονται και καταγραφονται σε εναιο πληροφοριακο συστημα. Χαρακτηριστικα, 

ανταγωνιστικα πλεονεκτηματα αλλα και προβλήματα μπορουν να αναγνωριστουν μεσα από την 

ερευνα στο πληροφοριακο συστημα, ενιαια αλλα και ανα κοινοτητα, στο πλαισιο της 

περιφερειακης αναπτυξης αλλα και της προσπαθειας για κινητοποιηση του πληθυσμου στην 

αξιοποιηση των τοπικων φυσικων πορων Τελος περιγραφονται οι βασικοι αξονες τοπικης 

αναπτυξης για την ορεινη Φωκιδα στο πλαισιο της προστασιας του περιβαλλοντος και της 

βιωσιμοτητας δεδομενων των τοπικων ιδιαιτεροτητων. Οι νεες τεχνολογιες μπορουν να παιξουν 

σημαντικο ρολο ιδιαιτερα στην ενισχυση της τοπικης επιχειρηματικοτητας στη διαδικασια της 

ενδογενους και ισορροπης αναπτυξης.  

 

6. L. ILIADIS, Ε. TSACHALIDIS, Z. ANDREOPOULOU. 2003. E-Organization of 

Environmental and Social Data about Peri-Deltaic Wetlands towards their Protection and 

Sustainable Development». Στα πρακτικά του 2nd International Conference on Ecological 

Protection of the Planet Earth Bio-Environment and Bio-Culture, Sofia Bulgaria 6-7  June, 2003, 

pp. 233-240 
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Ο άνθρωπος βρίσκεται στην κορυφή της οικολογικής πυραμίδας και με τις δραστηριότητες του 

παίζει έναν αποφασιστικό ρόλο στις λειτουργίες και την κατάσταση κάθε ευαίσθητου υγροτοπικού 

συστήματος. Η εργασία αυτή περιγράφει την πληροφορική ανάλυση, οργάνωση και παρουσίαση 

περιβαλλοντικών δεδομένων και κοινωνικών χαρακτηριστικών που αφορούν σε τοπικούς 

πληθυσμούς των δελταικών περιοχών των ποταμών Έβρου και Νέστου. Οι υγρότοποι αυτοί 

περιλαμβάνονται στις προστατευόμενες περιοχές τύπου RAMSAR εξαιτίας του πλούτου τους σε 

υδρόβια πτηνά. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός πληροφοριακού εργαλείου 

στα πλαίσια της προστασίας και της αειφορικής ανάπτυξης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω 

ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου, ενώ 400 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν για κάθε 

περιδελταική περιοχή. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση συστάδων πολλαπλών μεταβλητών που 

αφορούν προσωπικά χαρακτηριστικά των ερωτωμένων για να αναγνωρισθούν κοινωνικές ομάδες 

στον πληθυσμό και να περιγραφεί το αντιπροσωπευτικό τους προφίλ. Για κάθε ομάδα αναλύθηκαν 

οι απόψεις τους σχετικά με το περιβάλλον και την ανάπτυξη, οι προτιμήσεις τους και η στάση τους 

και πραγματοποιήθηκε τεστ X2 για να αναγνωρισθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις απαντήσεις μεταξύ των ομάδων. Τέλος, μια χωρική βάση δεδομένων οργανώθηκε όπου τα 

δεδομένα αυτά καταχωρήθηκαν σε πίνακες πάνω από ψηφιακούς χάρτες, με σκοπό την καλύτερη 

διαχείριση των δεδομένων και την οπτική παρουσίαση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Το 

τελικό project παρέχει σημαντική βοήθεια προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διαχείρισης 

των υγροτόπων και συνεισφέρει θετικά κατά τον σχεδιασμό και τη διοίκηση εν γενει λαμβάνοντας 

υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και τη στάση του ως προς το περιβάλλον και την ανάπτυξη.  

 

7. Z. ANDREOPOULOU, L. ILIADIS. 2003. Development Of A Visual Decision-Support Tool 

For Forest Service, Concerning The Classification Of Forest Prefectures According To Human 

Resources And Forest Fire Breakouts. Στα πρακτικά του International Conference of IUFRO 

“Decision support for multiple purpose forestry- A Tran disciplinary conference on the 

development and application of decision support tools for forest management”. ΒΟΚU University 

of Natural Resources and Applied Life Sciences. 23-25 April 2003,Vienna. Austria, 2003. (Abst & 

full paper Cd-Rom) 

 

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να υποστηρίξει την κατάλληλη οργάνωση και την κατανομή των 

ανθρώπινων πόρων μεταξύ των 51 Δ/νσεων Δασών στην Ελλάδα για την πρόληψη των δασικών 

πυρκαγιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2002  με ερωτηματολόγια. Τα δεδομένα 

που συλλέχθησαν αφορούσαν τον αριθμό των δασικών πυρκαγιών για κάθε νομό την τελευταία 

δεκαετία, την καμένη έκταση σε Ηα για δημόσια και ιδιωτικά δάση και το δασικό προσωπικό. Τα 

δεδομένα ομαδοποιήθηκαν με ανάλυση συστάδων με σκοπό να αναγνωριστούν ομάδες κοινών 

χαρακτηριστικών μεταξύ των νομών. Οι ομαδοποιημένοι νομοί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους παρουσιάστηκαν με την βοήθεια χωρικών ΒΔ, με σκοπό να οπτικοποιηθούν οι ιδιαιτερότητες 

κάθε νομού. Τα οργανωμένα αυτά χωρικά δεδομένα και τα αποτελέσματα της ομαδοποίησης των 

νομών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αναγνώριση κρίσιμων σημείων στην διοικητική 

οργάνωση και στη συνέχεια για την βέλτιστη και αποτελεσματική χωρική κατανομή του 

προσωπικού ώστε να δημιουργθούν σωστά οργανωμένες διοικητικά μονάδες στη Δασική 

Υπηρεσία, ικανές να ανταπεξέλθουν στο έργο τους και γενικότερα στη λήψη αποφάσεων 

διοικητικού χαρακτήρα. 

 

8. Z. ANDREOPOULOU, D. THEOHAROPOULOS, A. STERGIADOU, A. PAPASTAVROU. 

2003. Use of information tools in Strategic and Organizational Planning Approach for the 

Development of Lake Neighbouring Mountainous Areas in Greece - The case of lake Mornos. Στα 

πρακτικά του International Conference of IUFRO “Decision support for multiple purpose forestry- 

A Tran disciplinary conference on the development and application of decision support tools for 

forest management. BOKU University of Natural Resources and Applied Life Sciences. 23-25 

April 2003, Vienna. Austria 2003.(Abst & Cd-Rom) 
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Η παρούσα εργασία περιγράφει την χρήση των Βάσεων δεδομένων στην αποτελεσματική 

αξιοποίηση των τοπικών πόρων σε περιοχές ορεινών λιμνών. Η περίπτωση αφορά τις κοινότητες 

που συνορεύουν με την τεχνητή λίμνη του Μόρνου στη Στερεά Ελλάδα και την αξιοποίηση των 

τοπικών πόρων στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η καταχώρηση αφορά διάφορα επίπεδα 

πληροφορίας, όπως δημογραφικά στοιχεία για την περιοχή, χρήσεις γής, κοινωνικοοικονομικά 

στοιχεία για τον πληθυσμό, για υποδομές και υπηρεσίες. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με 

ερωτηματολόγια και τοπικές επισκέψεις. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε δομή ευέλικτη και φιλική 

για τον τελικό χρήστη. Τα αναπτυξιακά σχέδια πρέπει να βασίζονται στα τοπικά χαρακτηριστικά 

και η οργανωμένη καταχώρηση των δεδομένων διευκολύνει την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων 

των κοινοτήτων με βάση το τοπικό συγκριτικό πλεονέκτημα της λίμνης. Στον ευαίσθητο τομέα των 

λιγότερο ευνοημένων ορεινών κοινοτήτων όπου η ύπαρξη των λιμνών δεν είναι πάντοτε θετικό 

στοιχείο, η γνώση του δυναμικού σε φυσικούς πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές είναι ένα 

σημείο κλειδί για τη λήψη αποφάσεων στα πλαισια της τοπικής ανάπτυξης και την αναγνώριση 

κρίσιμων σημείων στην διαδικασία της ανάπτυξης.  

 

9. ANDREOPOULOU Z., ILIADIS L.. 2003. The organization of human resources data and its 

potential in regional Forest administration in Greece. Στα πρακτικά του 8th CEST International 

Conference on Environmental Science and Technology of Global Network for environmental 

Science and Technology (Global NEST) Organization 8-10 September 2003. Myrina, Lemnos 

Island, Greece, Vol. 2, pp. 31-38.(ISSN 1106-5516, ISBN 960-7475-24-0) Proceedings Citation 

Index 

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας στην ελληνική Δασική Υπηρεσία είναι ένας σημαντικός παράγοντας για 

την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ πρέπει να 

ακολουθεί τις κοινοτικές διοικητικές ρυθμίσεις και διοικητική μονάδα στην ΕΕ είναι η περιφέρεια 

και όχι η χώρα ολόκληρη. Από το έτος 1997 η χώρα έχει διαιρεθεί σε 13 περιφέρειες. Η εργασία 

εστιάζει στο ενδιάμεσο επίπεδο δασικής διοίκησης την περιφερειακή δασική διοίκηση, ένα 

ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο και των δασαρχείων στους 

νομούς της χώρας. Σκοπεύει στην αποτελεσματική ψηφιακή οργάνωση των διαθέσιμων δεδομένων 

για τους ανθρώπινους πόρους που διαθετει η δασική υπηρεσία της χώρας μας με σκοπό να 

διευκολύνει σχετικές διαδικασίες υποστήριξης της λήψης αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης, 

κατανομής και πρόσληψης δασικού προσωπικού. Η συλλογή των δεδομένων αφορούσε το δασικό 

προσωπικό που υπηρετεί στις περιφερειακές δασικές μονάδες της χώρας, με αναλυτικά στοιχεία για 

τις επιμέρους ειδικότητες και τα δεδομένα οργανώθηκαν σε Βάση δεδομένων. Παράλληλα, η 

διαθεσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού στις δασικές περιφέρειες παρουσιάζεται σε περιβάλλον 

θεματικών χαρτών ΄ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκτίμηση εναλλακτικών σεναρίων.  

 

10. P. IPSILANDIS, K. SOUTSAS, Z. ANDREOPOULOU. 2003. "The Need of Structured 

Methodologies in New Learning Strategies", In the Proceedings of the EISTA03-International 

Conference on Education and Information Systems Technologies and Applications, 31 July-2 

August 2003, Orlando, Florida. Vol. I, pp. 427-432 (ISBN 980-6560-03-05) 

 

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν κάνει σημαντικές προσπάθειες 

στη δημιουργία μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού διαθέσιμου στο Διαδίκτυο. Αν και το WEB 

παρέχει ένα πλούσιο σύνολο από εργαλεία για να υποστηρίξει την διαδικασία αυτή, δεν έναι 

εύκολο να κατακτηθεί η διδακτική δυνατότητα. Η εργασία αυτή προτείνει μια συστηματική 

προσέγγιση για τη δημιουργία μαθημάτων πάνω από τον παγκόσμιο ιστό η οποία ενσωματώνει 

τους διδακτικούς στόχους με την τεχνολογία. Επίσης αναγνωρίζει τα κρίσιμα σημεία στο 

σχεδιασμό για το συγγραφέα του διαδικτυακού μαθήματος. Ειδικότερα, το μοντέλλο αυτό βλέπει 

από διαφορετικές απόψεις την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και μέσων, ως μέσα παροχής 

παιδείας σε διάφορα επίπεδα μαθητών.  Στοχεύει στην ανάπτυξη των κύριων αρχών για το 

σχεδιασμό και τη δομή των εκπαιδευτικών αρχείων με σκοπό διαδικασίες τηλεκπαίδευσης, το είδος 
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και τη φύση των εκπαιδευτικών εμπειριών που αξιοποιούνται (π.χ. multi-media) και την ανάπτυξη 

έξυπνων λύσεων που θα διευκολύνουν τους διδασκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

11. K. SOUTSAS, Z. ANDREOPOULOU, P. IPSILANDIS. 2003. Distance Learning in Higher 

Education and Perspectives in Greece. EISTA03-International Conference on Education and 

Information Systems Technologies and Applications, 31 July-2 August 2003, Orlando, Florida. 

Vol. I, pp. 136-141 (ISBN 980-6560-03-05) 

 

Οι υπολογιστές και τα δίκτυα αποτελούν σημεία-κλειδιά για τη δημιουργία τηλεκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα από εκπαιδευτικά ιδρύματα στην ανώτατη 

εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στη χώρα μας παρέχει μια δεύτερη 

ευκαιρία για μόρφωση σε ενήλικες, σε αυτούς που θέλουν να ενημερωθούν σε νέες τεχνικές και 

μεθόδους που εφαρμόζονται στο επάγγελμά τους και σε αυτούς που κατοικούν μακριά από τα 

εκπαιδευτικά κέντρα. Ο στόχος της εργασίας είναι να αναλύσει τα τρέχοντα προγράμματα στα 

Α.Ε.Ι. της χώρας μας όσον αφορά τους τύπους, τους στόχους τους, τις ομάδες που στοχεύουν και 

τα θέματα που καλύπτουν. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν σύμφωνα 

με το περιεχόμενο τους. Το Α.Π.Θ. το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας παρέχει δυνατότητες 

για τηλεδιαλέξεις σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μέσα από άριστες υποδομές και 6 

κατάλληλα οργανωμένες αίθουσαες τηλεδιδασκαλίας σε όλο το campus. Το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο με έδρα την Πάτρα, επίσης παρέχει γνώσεις μέσα από μοντέλα τηλεκπαίδευσης σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο με τη βοήθεια παροχής on line εκπαιδευτικού υλικού και καινοτόμων 

διδακτικών μεθόδων. Το Athena-net, το κέντρο τηλεματικής στην Αθήνα στοχεύει στην 

αναβάθμιση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών μεταξύ 3 πανεπιστημίων, 

πανεπιστημιακών νοσοκομείων και διοικητικών υπηρεσιών στην Αθήνα. Το Μετσόβειο 

Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, κ.λπ. έχουν αναπτύξει διάφορα προγράμματα για σύγχρονη και ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση. Αν και τα προγράμματα αυτά βρίσκονται ακόμη σε πιλοτικό επίπεδο, μπορούν να 

καταστούν αποτελεσματικά εργαλεία για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης αλλά και της ποιότητας 

ζωής σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και συνεπώς την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας 

στους παραγωγικούς τομείς στη χώρα μας.  

 

12. Z.S. ANDREOPOULOU, A.K. KOKKINAKIS, I.V. KIRKENIDIS, A.C. PAPASTAVROU. 

2004. The instruction of Greek fresh water fishes through a multimedia learning system. 

Proceedings of the 2nd International Conference HAICTA- Hellenic Association of ICT in 

Agriculture, Food and Environment. 17-19 March 2004. Thessaloniki, Vol. A, pp. 264-

272(ISBN 960-287-049-4) 

 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πολυμεσικού εκπαιδευτικού εργαλείου 

σχετικά για την ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας σχεδιασμένο για τους φοιτητές του 

Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με σκοπό να προάγει την εκπαιδευτική και 

ερευνητική διαδικασία. Η πολυμεσική εφαρμογή στηρίζεται στην ανάπτυξη  μιας βάσης δεδομένων 

και παρέχεται πλήρως αυτοματοποιημένη για το χρήστη σε ένα CD-Rom ενώ περιλαμβάνει τα 105 

είδη ιχθύων εσωτερικών υδάτων που απαντώνται στον ελληνικό χώρο. Χρησιμοποιήθηκαν 

διαφορετικά προγράμματα λογισμικού για την ανάπτυξη της εφαρμογής, όπως το Visual Studio 

Enterprise 6.0., το λογισμικό Adobe Photoshop V.7 για το σχεδιασμό των υποβάθρων και άλλου 

οπτικού υλικού, το λογισμικό MS Word 9.0 για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού, σε 

μορφή κειμένων, το λογισμικό MS Excel 9.0, αξιοποιήθηκε ως υπόβαθρο για τηβάση δεδομένων από 

όπου το πρόγραμμα ανακτά τα απαραίτητα δεδομένα για να τα εισάγει στις οθόνες της εφαρμογής. Για 

την αποτελεσματικότερη χρήση της σουίτας των εφαρμογών του Ms-office χρησιμοποιήθηκε o 

προγραμματισμός με Visual Basic. Επίσης, το λογισμικό NeroExpress χρησιμοποιήθηκε για την 

μετατροπή των μουσικών τμημάτων που επενδύουν την εφαρμογή από μορφή *.mp3 σε μορφή 

αρχείων *.wav. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε δομή ευέλικτη και φιλική για τον τελικό χρήστη. Η 
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εφαρμογή περιλαμβάνει κλείδες για τις ελληνικές οικογένειες, κλείδες για τα είδη και υποείδη. Για 

κάθε περίπτωση παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια, είδος, υποείδος, κοινή 

ελληνική ονομασία, έγχρωμο σκίτσο για αναγνώριση, ένα κείμενο για το μέγεθος, χαρακτηριστικά, 

κατανομή, αναπαραγωγή, διατροφή, αξία, καθεστώς προστασίας και επιπλέον για τα ελληνικά 

οικοσυστήματα προέλευση, καθεστώς προστασίας, νομοθεσία, απειλές, αξιοποίηση, ενδιαίτημα και 

διαχείριση. Η ανάπτυξη της πολυμεσικής εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώς μια πρότυπη 

πολυμεσική εφαρμογή εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

13. A.K. KOKKINAKIS, Z.S. ANDREOPOULOU, T. BOUCHOUNAS, N. PAPAGEORGIOU. 

2004. Supporting the development and management of the trout fish farming using e-learning. 

Proceedings of the 2nd International Conference HAICTA- Hellenic Association of ICT in 

Agriculture, Food and Environment Conference. 17-19 March 2004. Thessaloniki, Vol. A, pp. 

366-375(ISBN 960-287-049-4) 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εργαλείου εκπαίδευσης με την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (e-learning) για την καλλιέργεια και διαχείρηση μονάδων 

πέστροφας  με σύγχρονες μεθόδους.  Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT’s- 

Information Communication Technologies) υποστηρίζουν διάφορους εκπαιδευτικούς στόχους, ειδικά 

με την βοήθεια του διαδικτυακου περιβάλλοντος (web environment). Σχεδιάστηκε με σκοπό να 

προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία, για ιχθυοκαλλιεργητές αλλά και για κάθε άτομο που 

ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με ιχθυοκαλλιεργητικές δραστηριότητες. Το πολυμεσικό αυτό εργαλείο 

υλοποιήθηκε με την αξιοποίηση της τεχνολογίας HTML ενώ τα δεδομένα ανακτήθηκαν από τη 

σχετική έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τη βιολογία της πέστροφας, τις 

εγκαταστάσεις για την καλλιέργεια της, υδατικές συνθήκες, διαχείριση του γόνου, τεχνικές  και 

διαχείριση ασθενειών. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τις τεχνικές διάθεσης του προϊόντος. Η 

εφαρμογή αναπτύχθηκε αρχικά σε μορφή διαδικτυακού τόπου και υλοποιήθηκε ώστε να είναι 

διαθέσιμη και σε CD αξιοποιώντας τη δομή ιστοχώρου. Για την καλύτερη πλοήγηση προτείνεται η 

έκδοση Internet Explorer Browser V.4 και μετά, που επιτρέπει στο σχεδιαστή την άμεση ανάρτηση 

στο διαδίκτυο.Διάφορα λογισμικά προγράμματα χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση, όπως το  

Macromedia Dreamweaver Ultradev 4., το λογισμικό Adobe Photoshop V.7 για το σχεδιασμό των 

υποβάθρων και άλλου οπτικού υλικού, το λογισμικό Fine Reader V.5 για την προετοιμασία του 

εκπαιδευτικού υλικού, σε μορφή κειμένων, το λογισμικό NeroExpress χρησιμοποιήθηκε για την 

μετατροπή των μουσικών τμημάτων που επενδύουν την εφαρμογή από μορφή *.mp3 σε μορφή 

αρχείων *.wav. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σε διαδοχικές σταθερής δομής οθόνες 

όπου αναγνωρίζονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως είναι ένας τίτλος, το ειδικό περιεχόμενο και 

σύνδεσμοι για άλλες οθόνες ώστε να καθίσταται φιλική και εύκολη η πλοήγηση για το χρήστη που δεν 

έχει ειδικές γνώσεις πληροφορικής διαμέσω των οπτικών συνδέσμων της εφαρμογής με γραφικό 

τρόπο στα διάφορα επίπεδα της εφαρμογής.  

 

14. Z.S.ANDREOPOULOU, S.E.VASSILIADOU, A.C. PAPASTAVROU. 2004. Human 

Resources Data Base Management Using Microsoft Visual C++™ for Greek Forest 

Administration. Proceedings of the 2nd International Conference HAICTA- Hellenic Association 

of ICT in Agriculture, Food and Environment Conference. 17-19 March 2004. Thessaloniki, Vol. 

A, pp.209-218(ISBN 960-287-049-4) 

 

Τα τελευταία χρόνια, το λογισμικό πληροφορικής έχει  καταστεί αναπόσπαστο και απαραίτητο 

συστατικό για λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες στους τομείς του περιβάλλοντος και της 

διαχείρισης των φυσικών πόρων. Η δασική πληροφορική μπορεί να βοηθήσει την Δασική Υπηρεσία 

με την υλοποίηση αποτελεσματικών, δυναμικών εργαλείων για την επίτευξη ορθολογικά 

οργανωμένων διοικητικών μονάδων. Η εργασία αυτή παρουσιάζει το πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός 

εργαλείου πληροφορικής, σε φιλική προς τον χρήστη μορφή, που καλείται «PERSONNEL», με σκοπό 
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την αποτελεσματική ψηφιακή οργάνωση (E-Organization) των διαθέσιμων δεδομένων για τους 

ανθρώπινους πόρους στις μονάδες της Δασικής Υπηρεσίας. H εφαρμογή «PERSONNEL» 

αναπτύχθηκε με προγραμματισμό σε Visual C++™, σε συνδυασμό με λογισμικό MS Access™.Ενα 

από τα βασικά πλεονεκτήματα στο σχεδιασμό του «PERSONNEL» σε μονοπαραθυρική εφαρμογή με 

προβολή μιας βάσης δεδομένων χρησιμοποιώντας Visual C++™ είναι ότι η εφαρμογή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και λειτουργεί ανεξάρτητα από τη διαθέσιμη ΒΔ και τον τύπο της. Σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα των δεδομένων και τον χειρισμό τους στα πλαίσια των διοικητικών στόχων, η ορθά 

δομημένη πληροφορία είναι βασικό συστατικό προς την κατεύθυνση της αξιόπιστης αξιολόγησης. Η 

μελλοντική επέκταση της εφαρμογής αφορά την στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Η κεντρική 

Δασική Υπηρεσία θα πρέπει να συνυπολογίσει το λογισμικό «PERSONNEL»  κατά την λήψη 

αποφάσεων στην κατανομή του προσωπικού, στις εσωτερικές μετακινήσεις, τα πλάνα προσλήψεων 

και την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων. Οπότε, το λογισμικό PERSONNEL μπορεί τελικά να 

βοηθήσει ως μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας στη Δασική Διοίκηση.  

 

15. ANDREOPOULOU, Z.S., KOKKINAKIS, A.K., MIXAFENTIS, N., PAPASTAVROU, 

A.C., 2004.  Environmental impacts on fish fauna and fisheries in important lagoonal wetlands in 

northeastern Greece. Proceedings of the 10th International Conference MEDECOS- 

Mediterranean Climate Ecosystems, April 25-May 1, 2004, Rhodes, Greece, Arianoutsou & 

Papanastasis (eds), 2004, MILLPRESS, Rotterdam.(ISBN 9059660161) 

 

Η εργασία αυτή μελετά τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών στις 6 κυριώτερες 

λιμνοθάλασσες της Β. Ελλάδας (Βάσοβα, Ερατεινό, Αγίασμα, Κεραμωτή, Πόρτολαγος και Λάγος) 

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες σχετικά με την ιχθυοπανίδα τους και ειδικότερα με τη μελέτη 

χρονοσειρών για την ιχθυοπαραγωγή. Η βασική προσέγγιση ήταν να οργανωθούν και να ελεγχθούν τα 

δεδομένα στοιχεία με διάφορες μεθόδους ανάλυσης χρονικών σειρών που παράγουν μοντέλα 

παραγωγής και κατόπιν, να παραχθούν βραχυπρόθεσμες προβλέψεις παραγωγής. Επιπλέον, έγινε 

ανάλυση των χρονοσειρών της συνολικής αλιευτικής παραγωγής τους σε κάθε μια από αυτές, με 

εφαρμογή των μεθόδων ‘trend’ και ‘moving average’ανάλυση, με στόχο τον προσδιορισμό μοντέλων 

πρόβλεψης της παραγωγής τους στο άμεσο μέλλον.Η διαδικασία της δημιουργίας μοντέλων με 

εναλλακτικές μεθόδους αποτελεί μια βασική παράμετρο στη διοίκηση. Οι οργανωμένες πληροφοριες 

μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό και τη διαδικασία τοπικών 

αναπτυξιακών σχεδίων και ειδικότερα, τα μοντέλα παραγωγής αξιοποιούνται από τους υπεύθυνους 

διοικητικούς και ερευνητικούς φορείς στην αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων.  

 

16. KOKKINAKIS, A.K., ANDREOPOULOU, Z.S., MIXAFENTIS, N., PAPAGEORGIOU, N. 

2004. “Human activities impacts on fish fauna and fisheries in northeastern Greek lake 

ecosystems”. Proceedings of the 10th International Conference MEDECOS- Mediterranean 

Climate Ecosystems , April 25-May 1, 2004, Rhodes, Greece, Arianoutsou & Papanastasis (eds), 

2004, MILLPRESS, Rotterdam.(ISBN 9059660161) 

 

Οι 6 μεγαλύτερες λίμνες, η Κορώνεια, η Βόλβη, η Δοιράνη, η Κερκίνη, η Βιστωνίδα και η Ισμαρίδα 

στις περιφέρειες της Κ. Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποτελούν 

παραδοσιακά περιοχές αλιευμάτων εσωτερικών υδάτων.Στην εργασία παρουσιάζεται η μείωση της 

αλιευτικής παραγωγής που παρατηρείται κατά τα τελευταία 50 χρόνια στα παραπάνω οικοσυστήματα, 

οργανωμένη σε δεκαετίες, τόσο στο σύνολο των παραγόμενων αλιευμάτων, όσο και αναλυτικά για τα 

σημαντικότερα κοινά αλιεύματα τους. Επιπλέον, έγινε ανάλυση των χρονοσειρών της συνολικής 

αλιευτικής παραγωγής σε κάθε μια από τις παραπάνω λίμνες, με τις μεθόδους ‘trend’ και ‘moving 

average’ ανάλυση, με στόχο τον προσδιορισμό μοντέλων πρόβλεψης της παραγωγής τους στο άμεσο 

μέλλον.Τα σχετικά δεδομένα οργανώνονται σε χρονοσειρές παραγωγής. Η βασική μεθοδολογία 

προσέγγισης ήταν να οργανωθούν και να ελεγχθούν τα δεδομένα στοιχεία με διαφορετικές μεθόδους 

χρονικών σειρών που παράγουν μοντέλα παραγωγής και στη συνέχεια να παραχθούν βραχυπρόθεσμες 

προβλέψεις για την παραγωγή. Η διαδικασία της δημιουργίας μοντέλων αποτελεί μια βασική 
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παραμετρο στη λήψη απόφασεων, δεδομένου ότι υποστηρίζει τους υπεύθυνους στη διοίκηση κατά την 

διαδικασία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων αξιολογώντας διάφορα εναλλακτικά σενάρια. Τα 

μοντέλα αποτελούν μαθηματικές αναπαραστάσεις συστημάτων πραγματικών καταστάσεων και για 

την υλοποίηση τους αξιοποιούνται μέθοδοι πληροφορικής. Οι συνέπειες των περιβαλλοντικών 

αλλαγών στην αλιεία των παραπάνω υγροτόπων, με την ανάλυση των χρονοσειρών της αλιευτικής 

τους παραγωγής και την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκε, μπορεί να συμβάλει 

στη φιλικότερη στο περιβάλλον τους αλιευτική διαχείριση στο μέλλον. Τα αποτελέσματα της εργασίας 

μπορούν να βοηθήσουν τις διοικητικές υπηρεσίες στην εφαρμογή μιας αειφορικής αλιευτικής 

πολιτικής που θα προστατεύει όχι μόνο την αλιευτική τους παραγωγή αλλά θα συμβάλλει και στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας τους.  

 

17. KOKKINAKIS A.K., ANDREOPOULOU Z.S., ECONOMIDIS G.V. 2004. Assessing the 

fishery production fluctuations of lake Koronia in order to support a rational model for its future 

fisheries management. Proceedings of the 2nd International Congress of Aquaculture, Fisheries 

Technology and Environmental Management “Aquamedit”. Athens. 18-20 June 2004.(Abst & 

Full paper Cd-Rom 

 

Η λίμνη Κορώνεια έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες έντονη εκμετάλλευση των φυσικών της 

πόρων. Η αγροτική, αστική και βιομηχανική ρύπανση επιτείνει το περιβαλλοντικό πρόβλημα του 

οικοσυστήματος και κατέληξε σε υποβάθμιση της αλιευτικής παραγωγής, έναν σημαντικό οικονομικό 

παράγοντα για την περιοχή και συρρίκνωση των υδάτων της. Στην εργασία αυτή καταγράφονται και 

μελετώνται οι ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές στην παραγωγή στην πορεία του χρόνου με στόχο να 

υποστηριχθεί ένα ορθολογικό αλιευτικό μοντέλο για το  μέλλον. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

αφορούν τα έτη 1950-1995 και περιγράφουν όχι μόνο την δυνατότητα του συστήματος αλλά και την 

οικολογική του υποβάθμιση. Περιλαμβάνονται ετήσιες ολικές και επιμέρους παραγωγές για 45 έτη, 

ενώ γίνεται διερεύνηση των μηνιαίων παραγωγών για τα σημαντικότερα εμπορικά είδη μεταξύ των 

ετών 1975-1995 μέχρι δηλαδή τη διακοπή της αλιείας στη λίμνη λόγω ρύπανσης. Η δημιουργία 

μοντέλων αποτελεί μια βασική μέθοδο υποστήριξης της λήψης απόφασεων, καθώς στηρίζει τους 

φορείς στη διοίκηση κατά την διαδικασία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων αξιολογώντας διάφορα 

εναλλακτικά σενάρια. Τα μοντέλα αποτελούν μαθηματικές αναπαραστάσεις συστημάτων 

πραγματικών καταστάσεων και για την υλοποίηση τους αξιοποιούνται μέθοδοι πληροφορικής. Η 

βασική μεθοδολογία ήταν να οργανωθούν σε ψηφιακά αρχεία και κατόπιν να μελετηθούν τα δεδομένα 

με διαφορες μεθοδους χρονικών σειρών που παράγουν μοντέλα παραγωγής. Η οργάνωση και 

παρουσίαση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων μπορεί να συμβάλλει ως ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο για τις τοπικές αρχές στα πλαίσια της αλιευτικής παραγωγής του συστήματος αλλά και της 

προστασίας και αειφορικής ανάπτυξης της λίμνης στο μέλλον καθώς σήμερα βρίσκεται κάτω από 

ειδικό  καθεστώς προστασίας από την εθνική και διεθνή νομοθεσία. 

 

18. LEFAKIS, P.D., N. PARALIKIDIS, Z.S. ANDREOPOULOU, I. KIRKENIDIS, T. 

BOUCHOUNAS, 2004. “A multimedia application on the most important mammals and birds of 

Greece for training purposes”, Proceedings of the 20th European Conference of Operational 

Research Society, “E-services and Operational Research”, 4-7 July 2004, Rhodes, Greece Pp. 

179, (Abstract - Cd-ROM) 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει μια πολυμεσική εφαρμογή που στοχεύει να υποστηρίξει την εκπαίδευση 

των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. σχετικά με τα 

θηλαστικά και πτηνά της Ελλάδας. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε μορφή εικόνων και σκίτσων, 

συλλέχθηκε από σχετικά βιβλία, ιστοσελίδες, κ.λπ. ψηφιοποιήθηκε και στη συνέχεια τα δεδομένα 

οργανώθηκαν και υλοποιήθηκε ένα CD. Η απλή δομή της εφαρμογής επιτρέπει στον τελικό χρήστη να 

βρίσκει την εικόνα ή το σκίτσο που τον ενδιαφέρει με την λατινική ή την κοινή ονομασία και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για λόγους αναγνώρισης των παρόμοιων ειδών αλλά εκμάθηση των ειδικών τους 

χαρακτηριστικών. Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά προγράμματα λογισμικού για την ανάπτυξη της 
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εφαρμογής, όπως το Visual Studio Enterprise 6.0., το λογισμικό Adobe Photoshop V.7 για το 

σχεδιασμό των υποβάθρων και άλλου οπτικού υλικού, το το λογισμικό MS Word 9.0 για την 

προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού, σε μορφή κειμένων, το λογισμικό MS Excel 9.0, 

αξιοποιήθηκε ως βάση δεδομένων από όπου το πρόγραμμα ανακτά τα τα απαραίτητα δεδομένα για να 

τα εισάγει στις οθόνες της εφαρμογής. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε είναι απλή και φιλική προς τον 

χρήστη, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. 

 

19. PAPASTAVROU, A.K., P. LEFAKIS, Z. ANDREOPOULOU, S. VASSILIADOU, K. 

IOANNOU, A. LAZARIDOU 2005. Web Application for Regional Presentation and 

Development.  Joint conference of the 5th Conference of the European Federarion for 

Information Technology in Agrivulture, Food and Environment (EFITA) & 3rd World Congress 

on Computers in Agriculture and Natural Resources, 25-28 July 2005, Vila Real, Portugal, pp. 

551-558 (ISBN 972-669-646-1) 

 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies-

ICT’s), μπορούν να βοηθήσουν ώστε να εδραιωθεί η περιβαλλοντική συνείδηση στο ευρύ κοινό με 

την απρόσκοπτη προσφορά πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ορισμός του δάσους έχει αλλάξει 

με το πέρασμα του χρόνου, προς ένα φάσμα ποιοτικών συντελεστών, ταυτιζόμενος με την έννοια του 

οικοσυστήματος που εξυπηρετεί ποικίλες χρήσεις γης. Οι δικτυακά παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σαν μέσο αειφορικής ανάπτυξης καθώς ανάμεσα στους βασικούς αναπτυξιακούς 

στόχους μιας περιοχής είναι και η αύξηση της προβολής και κατ΄ επέκταση της  επισκεψιμότητας της. 

Η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον μιας περιοχής, σαν συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Το απλό παράδειγμα του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών, 

δείχνει ότι με απλά και δωρεάν εργαλεία μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα που προωθεί 

την περιφερειακή ανάπτυξη. Χρησιμοποιήθηκε  το λογισμικό Mambo, που είναι Open source 

software, δηλαδή προορίζεται για δωρεάν διάθεση και πιθανότατα και βελτίωση καθώς ο πηγαίος 

κώδικας είναι διαθέσιμος για χρήση και εξέλιξη. Για τον προγραμματισμό χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα 

PHP: Hypertext Pre-processor, η οποία επίσης προσφέρεται δωρεάν κάτω από άδεια Open source. Η 

διατήρηση μιας ιστοσελίδας για ορεινές περιοχές στοχεύει στην βελτίωση της επικοινωνίας και της 

προβολής της περιοχής, καθώς παρέχει σειρά αξιόπιστων πληροφοριών. Παράλληλα  υποστηρίζει 

τοπικές τουριστικές και εμπορικές δραστηριότητες με σκοπό την προώθηση τοπικών φυσικών πόρων 

και παραδοσιακών προϊόντων. Η εφαρμογή είναι απλή, έυχρηστη και φιλική προς τον χρήστη και 

συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα της περιοχής. 

 

20. KOKKINAKIS A.K., ANDREOPOULOU Z.S., PAVLIDIS, T. 2005. Development of a Pilot 

Database for the Organization and Exploitation of Environmental Data On ‘Natura 2000’ Lake 

Ecosystems. In the Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science 

and Technology - 9th CEST, of Global Network for environmental Science and Technology, 

Global NEST, 1-3 September 2005, Rhodes, Greece. Vol.B. pp. 400-405 (ISBN 960-7475-33-x) 

(Conference Proceedings Citation Index) 

 

Το δίκτυο NATURA 2000 των προστατευόμενων βιοτόπων στην Ευρώπη βρίσκεται κάτω από εθνικό 

και διεθνές καθεστώς προστασίας.  

Η εργασία αυτή περιγράφει την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας Βάσης Δεδομένων για τα ελληνικά 

λιμναία οικοσυστήματα που απαρτίζουν το δίκτυο ‘NATURA 2000’ στα πλαίσια της αειφορικής τους 

διαχείρισης και της περιβαλλοντικής τους παρακολούθησης. Στην πιλοτική μορφή της η ΒΔ 

περιλαμβάνει επιστημονικές καταγραφές για τα πιό σημαντικά οικοσυστήματα λιμνών στην περιοχή 

της Κ. Μακεδονίας στη Β. Ελλάδα, όπως είναι οι λίμνες Κορώνεια, Βόλβη, Δοιράνη  και η τεχνητή 

λίμνη της Κερκίνης. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από επιστημονικές αναφορές, σχετικές μελέτες και πρόσφατα 

επιστημονικά προγράμματα και στη συνέχεια αποθηκεύθηκαν σε μια Βάση Δεδομένων, σχεσιακού 

τύπου, που υποστηρίζει καταγραφή σε πολλαπλούς πίνακες. Υπάρχουν περιγραφικά δεδομένα, 
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ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις λίμνες όπως είναι υδρολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα, 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των λιμνών, η χλωρίδα και η πανίδα τους, η ορνιθοπανίδα, η 

ιχθυοπανίδα, το καθεστώς προστασίας, οι τρέχουσες χρήσεις γης και υδάτων, οικονομικές 

δραστηριότητες, πληροφορίες για την αλιευτική παραγωγή και τις υποδομές, οι ανθρώπινες 

επεμβάσεις και τα προτεινόμετρα μέτρα για την προστασία και την αειφορική διαχείριση των 

λιμναίων υγροτόπων. 

Η ολοκληρωμένη οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων γίνεται μέσα από ένα 

D.B.M.S. (σύστημα διαχείρισης της ΒΔ) που χρησιμοποιεί πολλαπλές διαδοχικές οθόνες, που 

αποτελούν φόρμες με ενεργά πλήκτρα μέσω μακροεντολών για να υποστηρίξει τον έλεγχο της ροής 

των δεδομένων μέσα στην ΒΔ. Η οργανωμένη αποθήκευση των πληροφοριών με μια διαδικασία 

χειρισμού των δεδομένων φιλική προς τον χρήστη διευκολύνει την αναγνώριση των κοινωνικών, 

παραγωγικών, οικονομικών και βιολογικών αξιών των λιμνών από κάθε χρήστη, χωρίς επαρκείς 

γνώσεις πληροφορικής.  Κατα τον τρόπο αυτό, μπορεί να υποστηρίξει με θετικό τρόπο την 

αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο αλλά και 

τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Η προτεινόμενη εφαρμογή αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο σε 

μια πιλοτική μορφή για το σχεδιασμό την ολικής διχείρισης λιμνών που βασίζεται στα τοπικά 

χαρακτηριστικά και προς την κατεύθυνση της αειφορικής τους αξιοποίησης.  

 

21. ANDREOPOULOU, Z.S., VLACHOPOULOU, M., MANOS, B., VASSILIADOU, S.S., 

PAPATHANASSIOU, J. 2005, Website Evaluation In The Context Of Support And Promotion 

For E-business In Forestry Sector. In the Proceedings Vol.I, ITAFE-05 International Conference 

on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, 12-14 October, 2005. 

Cukurova University. Adana, Turkey. Vol. I, Pp. 353-358 (ISBN 975-487-124-8) 

 

Το e-business ή αλλιώς το «ηλεκτρονικό επιχειρείν» αποτελεί μια από τις υπηρεσίες που αξιοποιούν 

τις τεχνολογίες δικτύων. Σήμερα ιστοσελίδες για e-business, υποστηρίζουν εμπορικές συναλλαγές 

μεταξύ επιχειρήσεων, business-to-business (B2B), και μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών, business–to-

consumers (B2C). Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί φορείς τόσο ιδιωτικοί όσο και δημόσιοι οι οποίοι 

έχουν αναπτύξει την παρουσία τους στο διαδίκτυο και οι δικτυακοί τους τόποι βρίσκονται σε διάφορα 

στάδια ωριμότητας. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να ταξινομήσει και να αξιολογήσει τις σχετικές 

ιστοσελίδες που υποστηρίζουν εμπορικές δραστηριότητες στα πλαίσια του ευρύτερου δασολογικού 

τομέα στον ελληνικό χώρο. Για την ταξινόμηση των ιστοσελίδων που εντοπίστηκαν 

χρησιμοποιήθηκαν 13 κριτήρια. Ακολούθως ανάλογα με τα κριτήρια που πληροί κάθε ιστοσελίδα 

ταξινομήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα «απλή παρουσία», 

«αλληλεπίδραση», «διάδραση», «ολική μετατροπή σε ψηφιακό επιχειρηματικό τόπο». Τα 

αποτελέσματα της ταξινόμησης και αξιολόγησης έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

διαδικτυακών τόπων αρκείται απλώς στην απλή παρουσία στον κυβερνοχώρο και λιγότεροι 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες και δυναμικά εργαλεία ενσωματωμένα ώστε να αξιολογούνται σε επόμενη 

κατηγορία διαδικτυακής ωριμότητας. Τα συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο και σημείο αναφοράς από τους προγραμματιστές που δημιουργούν 

ιστοσελίδες για επιχειρήσεις του ευρύτερου δασικού τομέα.  

 

22. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ, Η., J. M. BOLISSIAN. Λ. ΗΛΙΑΔΗΣ, Ζ. Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, 2006. η-

Ετοιμότητα ή ψηφιακός αποκλεισμός – αξιολογώντας το status μίας χώρας / e-Readiness or 

digital exclusion – Evaluating a country’s status. 2ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- Προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Αθήνα, 

16-17 Μαρτίου 2006,  «Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.»  

 

Ολόκληρες ήπειροι, μεμονωμένες χώρες, ή ολόκληροι τομείς της κοινωνίας εντοπίζονται να 

βρίσκονται στο όριο του ψηφιακού χάσματος (digital divide) που συνεπάγεται πιθανότατα τον  

αποκλεισμό τους από το πλήθος των ευκαιριών όσων συμμετέχουν στο Διαδίκτυο που ενώνει 

δικτυακά όλον τον πλανήτη. Το χάσμα αυξάνεται συνεχώς με την ανηλεή ταχύτητα της τεχνολογικής 
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ανάπτυξης και την εφαρμογή των νέων Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information 

and Communication Τechnologies- ICT) πέρα από το δυτικό και αναπτυγμένο κόσμο. Στην 

προσπάθεια να μετριαστεί ο κίνδυνος αποκλεισμού είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε κάθε φορά 

την κατάσταση της e-ετοιμότητας του φορέα που επιθυμεί να συμμετέχει και να ωφεληθεί από την 

εφαρμογή των ICT.  

Η εργασία αυτή αντιμετωπίζει το ζήτημα της αξιολόγησης της e-ετοιμότητας των χωρών ή/και των 

επιμέρους τομέων σε μια κοινωνία, ως προς τη δυνατότητά τους να αναπτύξουν, να στηρίξουν και να 

χρησιμοποιήσουν επιτυχώς το συστήματα και υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο. Προς την 

κατεύθυνση αυτή εξετάζονται διάφορα πρότυπα και προσεγγίσεις αξιολόγησης. Τα πιο σημαντικά 

πρότυπα συζητούνται και αξιολογούνται ως προς το πεδίο δυνατότητας εφαρμογής τους σε σχέση με 

ένα σύνολο τομέων εφαρμογής.  

Ως αποτέλεσμα προκύπτει ότι κανένα από τα εξεταζόμενα πρότυπα, δεν θέτει τα κοινωνικά και ηθικά 

ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στην e-ετοιμότητα, σε περιοχές πέρα από το δυτικό κόσμο. Στη 

συνέχεια καθορίζονται οι απαιτήσεις για ένα παγκοσμίως αποδεκτό πλαίσιο αξιολόγησης της e-

ετοιμότητας που συνυπολογίζει την κοινωνική και ηθική διάσταση του ψηφιακού χάσματος, το οποίο 

πρέπει να αποτελέσει πεδίο τρέχουσας έρευνας σε αυτόν τον ευαίσθητο και σημαντικό τομέα της 

εφαρμογής των ICT. 

 

23. KOKKINAKIS, A.K., ANDREOPOULOU, Z.S., 2006. Sustainable Fisheries As A Key 

Factor For The Environmental Conservation Of The Balkan Trans-frontier Lakes. In the 

Proceedings of International Conference of Balkan Water Observation & Information System-

BALWOIS, May 2006, Ohrid. (Abst & Cd-Rom) (ISBN 9989-9594-1-2) 

 

Tα διασυνοριακά λιμναία οικοσυστήματα στην περιοχή της Μακεδονίας στη Β. Ελλάδα, οι λίμνες της 

Μικρής και της Μεγάλης Πρέσπας και η λίμνη Δοϊράνη, αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα 

εξαιτίας του φυσικού τους περιβάλλοντος που βρίσκονται κάτω από καθεστώς προστασίας. Τα 

ανωτέρω οικοσυστήματα είναι παραδοσιακές περιοχές αλιείας εσωτερικών υδάτων όχι μόνο για τον 

ελληνικό χώρο αλλά και για τις γειτονικές χώρες, στις οποίες ανήκει τμήμα τους. Δυστυχώς, κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες η αλιευτική τους παραγωγή έχει μειωθεί σημαντικά ενώ υφίσταται εντατική 

χρήση των φυσικών βιολογικών τους πόρων αλλά και αντικρουόμενες χρήσεις και λειτουργίες των 

υδάτων τους.  

Η εργασία αυτή περιγράφει τις μεταβολές της αλιευτικής παραγωγής στις τρεις διασυνοριακές λίμνες 

στην περιοχή της Μακεδονίας από τη πλευρά της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των 30 τελευταίων ετών. 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν απευθείας από τις σχετικές Διευθύνσεις Αλιείας των λιμνών αυτών και από 

σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές. Τα δεδομένα αρχικά οργανώθηκαν σε  αρχεία με το λογισμικό 

MS-Excel και περιέλαβαν τις ετήσιες αλιευτικές παραγωγές για το σύνολο της παραγωγής (ολική 

παραγωγή), αλλά και αναλυτικές ετήσιες παραγωγές για τα πιο σημαντικά και κοινά μεταξύ των 

λιμνών εμπορεύσιμα είδη όπως είναι ο κυπρίνος (Cyprinus carpio), το τσιρόνι (Rutilus rutilus) και η 

πεταλούδα (Carassius auratus). Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τις ετήσιες παραγωγές κάθε 

συστήματος δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Minitab 13.20 και τη χρήση των μεθόδων ‘Ανάλυσης 

Τάσεων’, του «Κινούμενου Μέσου Όρου» και των μοντέλων ‘ΑRΙΜΑ’. Οι φορείς διοίκησης κατά την 

διαδικασία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων αξιοποιούν τα μοντέλα αξιολογώντας διάφορα 

εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον. Τα μοντέλα αποτελούν μαθηματικές αναπαραστάσεις 

συστημάτων πραγματικών καταστάσεων και υλοποιούνται με την αξιοποίηση μεθόδων πληροφορικής. 

Η βασική μεθοδολογία ήταν να οργανωθούν τα χρονικά δεδομένα σε ψηφιακά αρχεία και κατόπιν να 

μελετηθούν με διάφορες μεθόδους χρονικών σειρών που παράγουν μοντέλα παραγωγής και στη 

συνέχεια, από τα μοντέλα να παραχθούν βραχυπρόθεσμες προβλέψεις παραγωγής. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν δυσοίωνες προβλέψεις για το προσεχές αλιευτικό μέλλον αυτών των περιβαλλοντικά 

ευαίσθητων οικοσυστημάτων, αλλά μπορούν ταυτόχρονα να παρέχουν βοήθεια στους φορείς της 

διαχείρισης τους στο πλαίσιο της χάραξης κοινής διασυνοριακής αλιευτικής διαχείρισης και 

προστασίας. Στην περίπτωση των διασυνοριακών λιμνών, όπου η υπεραλίευση λειτούργησε ληστρικά 

στο παρελθόν, η δημιουργία και η αξιοποίηση των μοντέλων παραγωγής, μπορούν να αποβούν τα 
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σημεία κλειδιά για την ορθολογική αλιευτική τους διαχείριση και τη περιβαλλοντική τους διατήρηση 

και προστασία στο μέλλον. Αποφάσεις για ειδικές και μονομερείς επεμβάσεις πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τη διατήρηση του ειδικού χαρακτήρα των λιμνών αυτών και πρέπει να χαράσσονται στο 

πλαίσιο κοινής διακρατικής πολιτικής, με σεβασμό στο φυσικό τους περιβάλλον και κύριο στόχο την 

αειφορία τους. 

 

24. ANDREOPOULOU Z.S., KOKKINAKIS A.K.,2006. The development of a data base for the 

littoral lakes in Northern Greece aiming to their rational and environmental friendly fishery 

management. In the Proceedings of International Conference of Balkan Water Observation & 

Information System-BALWOIS, May 2006, Ohrid. (Abs & Cd-Rom) (ISBN 9989-9594-1-2) 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει την ανάπτυξη και αξιοποίηση μιας βάσης δεδομένων για τους παράκτιους 

υδάτινους πόρους. Η μελέτη αφορά στην καταγραφή διαφόρων πληροφοριών που αφορούν παράκτιες 

λίμνες στη Β. Ελλάδα, που αποτελούν ευαίσθητους υγροβιότοπους και βρίσκονται κάτω από εθνική 

και διεθνή προστασία.   

Τα δεδομένα προήλθαν από βιβλιογραφικές αναφορές, μελέτες, ερευνητικά προγράμματα και 

αποθηκεύθηκαν σε μια βάση δεδομένων, σχεσιακού τύπου με πολλαπλούς πίνακες που σχεδιάστηκε 

και υλοποιήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό. Στη βάση δεδομένων περιλαμβάνονται ποιοτικά και 

ποσοτικά δεδομένα για τις λιμνοθάλασσες οργανωμένα σε θεματικές ενότητες όπως φυσικο-χημικά 

χαρακτηριστικά των λιμνοθαλασσών, η χλωρίδα και η πανίδα τους, η πτηνοπανίδα, η ιχθυοπανίδα, η 

αλιευτική τους παραγωγή, το καθεστώς και επίπεδο προστασίας, οι χρήσεις γης-νερού, οι οικονομικές 

δραστηριότητες, οι ανθρώπινες επεμβάσεις και τα υφιστάμενα μέτρα για την προστασία, 

αποκατάσταση και αειφορική ανάπτυξη των οικοσυστημάτων. 

Η συνολική οργάνωση, αποθήκευση και πρόσβαση στις πληροφορίες γίνεται με τη βοήθεια ενός 

συστήματος διαχείρισης Β.Δ. με πολλαπλές οθόνες που ελέγχουν τη ροή της πληροφορίας μέσα στη 

Β.Δ. Η δομημένη καταχώρηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών κατά την διαδικασία της 

διαχείρισης των δεδομένων μέσα από από ένα φιλικό interface –γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον 

χρήστη, βασιζόμενο στα τοπικά χαρακτηριστικά διευκολύνει την αναγνώριση των κοινωνικών, 

παραγωγικών, οικονομικών και βιολογικών αξιών των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων για κάθε 

πιθανό χρήστη, γνώστη ή όχι της πληροφορικής με σκοπό την αειφορική τους αξιοποίηση και 

ανάπτυξη.   

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα αποτελεί ένα χρήσιμο μέσο υποστήριξης για τους φορείς 

διαχείρισης, προστασίας, και έρευνας σε παράκτιους τόπους καθώς επιταχύνει την διάχυση 

αξιόπιστων πληροφοριών για τα οικοσυστήματα αυτά και καθιστά κοινό κτήμα τις πληροφορίες 

αυτές.  

 

25. Z. S. ANDREOPOULOU, A. D. ATHANASIADIS, K. A. PAPASTAVROU, A.K. 

PAPASTAVROU. 2006. Identifying Drama’s Prefecture as a tourism destination through the 

presentation of its natural environment in the Internet. Proceedings of the International 

Conference on Telecommunications & Multimedia TEMU2006-, 5-7 July, Heraclion, Crete 

(CD-Rom) (ISBN 960-88785-2-7) 

 

Η εργασία αυτή στοχεύει στην εκμετάλλευση της δυνατότητας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ICTs) μέσω του World Wide Web, να αποτελούν δυναμικό μέσο για την περιφερειακή 

ανάπτυξη, ειδικά μέσω του προσδιορισμού μιας περιοχής ως τουριστικό προορισμό. Ο σκοπός της 

εφαρμογής είναι να προβάλλει ένα διαδικτυακό περιβάλλον για την προώθηση του φυσικού 

περιβάλλοντος ενός ελληνικού διαμερίσματος στην Ανατολική Μακεδονία, το νομαρχιακό διαμέρισμα 

της Δράμας, περιοχή με πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται, προκειμένου 

να αναπτυχθεί αυτός ο ιστοχώρος στο Διαδίκτυο, είναι το Microsoft Publisher 2003 που παρέχει 

μεγάλες δυνατότητες στο σχεδιασμό με ιδιαίτερα φιλική δομή προς το χρήστη και παράλληλα ευκολία 

στην πλοήγηση μέσα στην ιστοσελίδα. Η διατήρηση και συντήρηση του ιστοχώρου για την ορεινή 
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επαρχία στο διαδίκτυο προωθεί την αναγνωρισιμότητα τους και ενθαρρύνει την αναψυχή και τον 

τουρισμό. 

 

26. ANDREOPOULOU, Z.S. KOKKINAKIS, A.K.  B. MANOS, 2006. Classification of Greek 

Fish Farming Entities and Evaluation of Their Presence in the Internet. Proceedings of the 3rd 

International Conference of HAICTA, Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and 

Environment, 20-23 September 2006, University of Thessaly, Volos, Greece, pp.1035-1044 

(SET 960-8029-42-2, ISBN 960-8029-45-7) 

 

Καθώς το Διαδίκτυο έχει  καταστεί ένα σημαντικό επιχειρηματικό μέσο πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα έχουν ήδη δημιουργήσει το 

διαδικτυακό τους κατάστημα, και απαντώνται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.  

Η παρούσα εργασία περιγράφει την κατάταξη των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην ΕΕ και στον 

ελληνικό χώρο και στη συνέχεια ταξινομεί και να αξιολογεί τις σχετικές ιστοσελίδες που 

υποστηρίζουν εμπορικές δραστηριότητες στα πλαίσια του ευρύτερου τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών 

στον ελληνικό χώρο. Οι διαδικτυακοί ιστότοποι που αξιολογήθηκαν αντιπροσωπεύουν εμπορικές 

επιχειρήσεις μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Για την ταξινόμηση των ιστοσελίδων που εντοπίστηκαν 

χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικά κριτήρια. Ακολούθως, ανάλογα με τα κριτήρια που πληροί κάθε 

ιστοσελίδα ταξινομήθηκαν σε 4 κατηγορίες, που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα «παρουσία», 

«αλληλεπίδραση», «διάδραση», «ολική μετατροπή σε ψηφιακό επιχειρηματικό τόπο». Τα 

αποτελέσματα της ταξινόμησης και αξιολόγησης έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

διαδικτυακών τόπων που υποστηρίζουν σύγχρονες μεθόδους για την προώθηση των προϊόντων τους, 

αρκείται απλώς στην απλή παρουσία στον κυβερνοχώρο και λιγότεροι περιλαμβάνουν υπηρεσίες και 

δυναμικά εργαλεία ενσωματωμένα ώστε να αξιολογούνται σε επόμενη κατηγορία ωριμότητας. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής μπορούν ανα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο κατά τη σχεδίαση 

και ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων που υποστηρίζουν και προβάλλουν εμπορικές δραστηριότητες 

μέσα από το διαδίκτυο στον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών. 

 

27. KIRKENIDIS, I.V., KIRKENIDIS, C.V., ANDREOPOULOU, Z.S., LEFAKIS, P.D., 2006. 

Pilot Multimedia Application Of Photographic Documentation For The Dams In Greece. 

Proceedings of the 3rd International Conference of HAICTA, Hellenic Association of ICT in 

Agriculture, Food and Environment, 20-23 September 2006, University of Thessaly, Volos, 

Greece, pp.276-284. (SET 960-8029-42-2,  ISBN 960-8029-43-0) 

 

Η εργασία αυτή αφορά την ανάπτυξη μιας πιλοτικής εφαρμογής πολυμέσων για την αποτύπωση και τη 

φωτογραφική καταγραφή των φραγμάτων της Ελλάδας. Αναπτύσσεται ως ιστοχώρος που παρέχει τις 

πληροφορίες για τη χρήση του φράγματος, την ικανότητά του, τη γεωγραφική θέση του, την κάτοψη 

των βάσεων του και τις διαστάσεις, τις φωτογραφικές απόψεις και τα σύντομα βίντεο για την 

ευρύτερη κατανόηση της περιβάλλουσας περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε σε μορφή κειμένων, οι 

εικόνες, τα διαγράμματα και τα βίντεο στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν προκειμένου να περιληφθούν 

στο πρόγραμμα πολυμέσων που υλοποιήθηκε. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι Macromedia 

Studio MX 2004, Autocad 2005, ArcInfo 9,1, PhotoShop 6,0, Nero κ.λπ.. Υλοποιήθηκε ένα CD-ROM, 

το οποίο περιέχει την εφαρμογή στην πιλοτική/πειραματική μορφή της με τα στοιχεία για τα φράγματα 

του νομαρχιακού διαμερίσματος της Δράμας. Η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη να επισκεφτεί 

εικονικά τα φράγματα και την περιβάλλουσα περιοχή τους και να ανακτήσει τη σχετική βιβλιογραφία. 

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης για τους φορείς 

διαχείρισης, προστασίας, και έρευνας.  

 

28. VASSILIADOU, S.E., ANDREOPOULOU, Z.S., SALAMPASIS, M. 2006. Α web-based 

information seeking and learning environment for the Greek forest flora. Proceedings of the 3rd 

international Conference of HAICTA, Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and 
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Environment Conference, 20-23 September 2006, University of Thessaly, Volos, Greece, pp. 45-

54 (SET 960-8029-42-2, ISBN 960-8029-43-0) 

 

Στο σημερινό δικτυωμένο ψηφιακό περιβάλλον, οι άνθρωποι απαιτούν τη χρήση νέων καινοτόμων 

τεχνολογιών για την ανάκτηση πληροφοριών και εφαρμογές που βασίζονται στο Διαδίκτυο 

θεωρούνται σημαντική δύναμη για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων. Η εργασία αυτή 

παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός διαλογικού δυναμικού ιστοχώρου με τον χρήστη που δημιουργείται με 

το λογισμικό Macromedia Dreamweaver MX 2004 για την παρουσίαση των περισσότερο κοινών 

δασικών ειδών της Ελλάδας μέσα από το Διαδίκτυο. Η παρουσίαση των δασικών ειδών γίνεται με 

βάση ποικίλα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στην αναγνώριση των ειδών, όπως τα φύλλα των 

δένδρων, το άνθος και ο καρπός τους. Το υλικό που συλλέχθηκε σε μορφή κειμένων και εικόνων, από 

τα σχετικά συγγράμματα που διδάσκονται στους φοιτητές Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 

Α.Π.Θ. και προσωπικό φωτογραφικό υλικό, στη συνεχεια ψηφιοποιήθηκε όπου αυτό χρειαζόταν, 

προκειμένου να συμπεριληφθεί στο λογισμικό που υλοποιήθηκε και αναρτήθηκε πιλοτικά στο 

Διαδίκτυο. Το αναπτυγμένο διαλογικό περιβάλλον λειτουργεί ως σύστημα τόσο για εκμάθηση όσο και 

για ανάκτηση πληροφοριών μέσα από το Διαδίκτυο και εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα των αρχών 

της ασύγχρονης εκπαίδευσης και της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά και/ή 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 

29. KOKKINAKIS, A.K., ANDREOPOULOU, Z.S., MANOS, B. 2006. Fishery Production 

Models of ‘Grey Mullets’ (fam. Mugilidae) as a Key Factor for the Sustainable Management of 

the Costal Lakes in River Nestos Delta. Proceedings of the 3rd International Conference of 

HAICTA, Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment Conference, 20-23 

September 2006, University of Thessaly, Volos, Greece, pp.470-478(SET 960-8029-42-2, ISBN 

960-8029-44-9) 

 

Η αλιεία και οι ημι-εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν σημαντικό οικονομικό παράγοντα για την 

αξιοποίηση των παράκτιων λιμνών στον ποταμό Νέστο, όπως είναι οι παράκτιες λίμνες της Βάσοβας, 

του Ερατεινού, του Αγιάσματος και της Κεραμωτής.  Επιπλέον, τα κεφαλοειδή αποτελούν το κύριο 

εμπορικό είδος της συνολικής αλιευτικής παραγωγής στην περιοχή. Η ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε στην εργασία αυτή επιχειρεί να αξιολογήσει και να περιγράψει τις διακυμάνσεις 

που σημειώνονται στο κυρίαρχο είδος που αλιεύεται, τα κεφαλοειδή όπως συνέβησαν από το 1982 και 

ένθεν στις ανωτέρω παράκτιες λίμνες.  

Η δημιουργία μοντέλων αποτελεί μια βασική μέθοδο υποστήριξης της λήψης απόφασεων, καθώς 

στηρίζει τους τοπικούς φορείς στη διοίκηση κατά την διαδικασία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων 

αξιολογώντας διάφορα μελλοντικά εναλλακτικά σενάρια. Τα μοντέλα αποτελούν μαθηματικές 

αναπαραστάσεις συστημάτων πραγματικών καταστάσεων ενώ για την υλοποίηση τους αξιοποιούνται 

μέθοδοι πληροφορικής. Η ανάλυση των δεδομένων παραγωγής και η προσομοίωση των 

διακυμάνσεων αποδεικνύουν το αντίκτυπο των περιβαλλοντικών αλλαγών παράλληλα με την 

βελτίωση των αλιευτικών υποδομών. Η βασική μεθοδολογία προσέγγισης ήταν να οργανωθούν σε 

ψηφιακά αρχεία και κατόπιν να μελετηθούν τα δεδομένα χρονοσειρών με διαφορες μεθοδους που 

παράγουν μοντέλα παραγωγής με το λογισμικό Minitab 13.2. Τα μοντέλα παρουσιάζονται, 

συγκρίνονται και στη συνέχεια, παραγονται βραχυπρόθεσμες προβλέψεις παραγωγής. Επιπλέον, ο 

τύπος αυτός της ανάλυσης εντείνει σημαντικά την ικανότητα των διαχειριστών αλιείας να 

αποτιμήσουν την επίδραση των διαφόρων εναλλακτικών σχεδίων στα πλαίσια της ανάπτυξης 

στρατηγικής για μια φιλική προς το περιβάλλον αλιευτική διαχείριση και εν γένει αποτελεί ένα 

χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης για φορείς προστασίας και έρευνας.  

 

30. KOKKINAKIS, A.K., ANDREOPOULOU, Z.S., ARABATZIS, G. 2006. Typology Of 

Northern Greece Rivers Aiming To The Proper Management For The Protection Of Their 

Environmental Sensitive Fish Fauna Proceedings of the 3rd International Conference of 
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HAICTA, Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment Conference, 20-23 

September 2006, University of Thessaly, Volos, Greece, pp. 896-902(ISBN 960-8029-45-7) 

 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αναγνώριση ομάδων-ποταμών στο χώρο της Β. Ελλάδας που 

εμφανίζουν ομοιογένεια στα χαρακτηριστικά τους (ιχθυοπανίδα και υδρολογικά) και συνεπώς, 

ομοιότητα όσον αφορά στις πολιτικές διαχείρισης τους προς την κατεύθυνση της προστασίας των 

απειλούμενων ειδών της ιχθυοπανίδας και των φυσικών περιβαλλοντικών οικοτόπων. 

Τα δεδομένα για την ταξινόμηση των ποταμών συλλέχθηκαν από σχετικές επιστημονικές εργασίες, 

ερευνητικά προγράμματα και τις κατά τόπους Εποπτείες Αλιείας. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν το 

μήκος του ποταμού, τη μέση και ελάχιστη παροχή νερού του ποταμού, των αριθμό των ειδών της 

ιχθυοπανίδας που έχουν καταγραφεί για κάθε ποτάμιο οικοσύστημα, δηλαδή την αφθονία (richness) 

των ειδών  και το πλήθος των προστατευόμενων ειδών ιχθύων σε κάθε οικοσύστημα όπως αυτά έχουν 

διατυπωθεί από την Κόκκινη Λίστα, τη Συνθήκη της Βέρνης και την Οδηγία της ΕΕ για τους 

οικοτόπους (92/43/EΟΚ) και –ανακεφαλαιωτικά- το πλήθος των προστατευόμενων ειδών που 

δηλώνονται συνολικά. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS v. 11.0 και πραγματοποιήθηκε η πολυκριτήρια στατιστική μέθοδος της ιεραρχικής ανάλυσης 

συστάδων. Οι ποταμοί κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 συνδυασμούς ως προς 5 διαφορετικές μεταβλητές 

και τελικά αναγνωρίστηκαν 3 ομάδες ποταμών.  

Για να αξιοποιηθεί η τυπολογία των ποταμών που προσδιορίστηκε ως λύση της ανάλυσης συστάδων 

προτείνονται περαιτέρω διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης με σκοπό την προστασία της 

ευαίσθητης ιχθυοπανίδας για κάθε ομάδα ποταμών αλλά και για κάθε υπο-ομάδα που αναγνωρίστηκε, 

καθώς κάθε ομάδα ποταμών παρουσιάζει όμοια χαρακτηριστικά και γνωρίσματα. 

 

31. ANDREOPOULOU Z., VASSILIADOU S. 2006. Networks and Communication 

Technologies within Environmental Studies in Higher Education. Proceedings of the 

International Conference on “Sustainable management and Development of Mountainous and 

Island areas”. Department of Forestry and Management of the Environment and Natural 

Resources, Democritus University of Thrace & Geotechnical Chamber of Greece, 29 Sept/1 Oct 

2006, Naxos, Greece. Volume I, pp.43-47 (ISBN: 960-89345-0-8) 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια η ύπαρξη εργαλείων και λογισμικών πληροφορικής αποτελεί σημαντικό και 

κοινό τόπο για λειτουργικές και διοικητικές εργασίες στον κλάδο των περιβαλλοντικών επιστημών. 

Όροι όπως Δασική Πληροφορική ή περιβαλλοντική πληροφορική, αναφέρονται στην εφαρμογή των  

αντικειμένων της Πληροφορικής στη Δασική Επιστήμη και στη Δασική πράξη. Για το λόγο αυτό οι 

εκπαιδευτικές προοπτικές των φοιτητών των περιβαλλοντικών σχολών, πρέπει να προσανατολίζονται 

προς μοντέρνα εργαλεία πληροφορικής όπως είναι τα δίκτυα και οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών. Ο 

σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να καθορίσει τις τρέχουσες και προβλεπόμενες ανάγκες της 

εκπαίδευσης ως προς τις τεχνολογίες δικτύων και τηλεπικοινωνιών και να προτείνει αναθεωρήσεις 

στα προγράμματα σπουδών των επιστημών αυτών. Για το σκοπό αυτό ερωτηματολόγια, με ρωτήσεις 

κλειστού και ανοιχτού τύπου, συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές της Σχολής Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος. Στα συλλεχθέντα στοιχεία έγινε ποσοτική ανάλυση χρησιμοποιώντας την 

εφαρμογή Microsoft Excel 2003™.  Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των φοιτητών για 

τις τεχνολογίες δικτύου είναι μεγάλο, 39.51% ενώ ένα 50% ενδιαφέρεται για λογισμικά διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων. Επιπλέον πιστεύουν ότι ο «υπολογιστικός αναλφαβητισμός» αποτελεί τροχοπέδη 

για την άσκηση του μελλοντικού τους επαγγέλματος, καθώς ένα ποσοστό 74.07% πιστεύουν ότι είναι 

επιβεβλημένη η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από έναν Δασολόγο, αφού ο πολλαπλός ρόλος των 

φυσικών οικοσυστημάτων δε περιορίζεται στην παραγωγή. 

 

32. KIRKENIDIS I., ANDREOPOULOU Z., FRAGOPOULOS T., LEFAKIS P. 2006. Wireless 

Local Area Network (WLAN) among four organizations in the area of Thessaloniki. Proceedings 

of the International Conference on “Sustainable management and Development of Mountainous 

and Island areas”. Department of Forestry and Management of the Environment and Natural 
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Resources, Democritus University of Thrace & Geotechnical Chamber of Greece, 29 Sept/1 Oct 

2006, Naxos, Greece. Volume I,Pp. 209-216(ISBN: 960-89345-0-8) 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί την μελέτη δικτύωσης μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών φορέων που 

ασχολούνται με εφαρμογές και εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τα δάση, φορείς που 

στεγάζονται σε διαφορετικά κτίρια στη περιφέρεια του πολεοδομικού συγκροτήματος της 

Θεσσαλονίκης (το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο 

Α.Π.Θ και στις εγκαταστάσεις του Φοίνικα, καθώς και τη Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης.   

Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου, με 

αναφορές σε όλα τα στοιχεία και τα στάδια που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του δικτύου 

(Λογισμικό και Εξοπλισμός). Επιπλέον όλες οι συνδέσεις του εξοπλισμού δίνονται και σε σχήματα για 

την πλέον ευκολότερη κατανόηση του όλου εγχειρήματος. Η ασύρματη διασύνδεση των φορέων, θα 

επιφέρει άμεση και γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν ζητήματα σχετικά 

με τα δάση και το περιβάλλον, ώστε να είναι πιο εύκολη αλλά και πιο άμεση η διαδικασία 

υποστήριξης της λήψης αποφάσεων  (decision making), η μετάδοση και η μεταφορά γνώσεων, η 

εκπαίδευση του προσωπικού ή των φοιτητών κλπ. Επιπλέον η εργασία αυτή αποσκοπεί και στη 

σύνδεση της έρευνας και της παραγωγής, μέσω της μεταφοράς πρωτογενών στοιχείων από το πεδίο 

στα όργανα λήψης αποφάσεων,  όπου αναλύονται και επεξεργάζονται, ενώ τα αποτελέσματα 

μεταφέρονται άμεσα εκ νέου στο πεδίο. Θεωρείται βέβαια αυτονόητο ότι οι παραπάνω φορείς θα 

αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό του τοπικού δικτύου τους καθώς και ότι θα εκπαιδεύσουν ανάλογα και 

το προσωπικό τους. Αυτό θα έχει ως επιπλέον επέκταση, την μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και 

την χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών (Voice Over IP, τηλεδιάσκεψη) που θα βελτίωναν και θα 

επιτάχυναν ακόμα περισσότερο την λειτουργία των φορέων. 

 

33. KOKKINAKIS, A.K., ANDREOPOULOU, Z.S., 2006. Decision support for the appropriate 

fishery management of two environmental dissimilar neighboring Mediterranean coastal lakes 

(L. Vistonis and L. Lagos) using their production models. In the Proceedings of Aquamedit 

2006- 3rd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental 

Management, 3-4 November, Athens, Greece Proceedings Full papers in CD-Rom)(ISBN 960-

87795-1-0) 

Η δημιουργία μοντέλων αποτελεί μια βασική μέθοδο για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων από 

τους υπεύθυνους φορείς διοίκησης, αξιολογώντας εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον. Τα μοντέλα 

αποτελούν μαθηματικές αναπαραστάσεις συστημάτων πραγματικών καταστάσεων και για την 

υλοποίηση τους αξιοποιούνται μέθοδοι πληροφορικής. Η βασική μεθοδολογία προσέγγισης ήταν να 

οργανωθούν σε ψηφιακά αρχεία και κατόπιν να μελετηθούν τα δεδομένα με διάφορες μεθόδους 

χρονικών σειρών που παράγουν μοντέλα παραγωγής με το λογισμικό minitab 13.2 και στη συνέχεια, 

αφου συγκριθούν τα μοντέλα, να γινουν βραχυπρόθεσμες προβλέψεις παραγωγής. Οι παραλλαγές 

παραγωγής αλιείας σε αυτά τα γειτονικά οικοσυστήματα υποδηλώνουν πως είναι απαραίτητο να 

εφαρμόσουμε την κατάλληλη στρατηγική για κάθε λίμνη στη βελτίωση των τεχνικών και παράλληλα 

στην υποδομή της αλιείας. Τα μοντέλα παραγωγής μπορούν να υποστηρίζουν τις διοικητικές 

αποφάσεις των τοπικών αρχών, υποδεικνύοντας τα εναλλακτικά σενάρια, που προσαρμόζονται καλά 

με το φυσικό περιβάλλον για κάθε λίμνη του συνολικού οικοσυστήματος και στοχεύοντας στην 

αειφορία και τη βελτίωση της παραγωγής αλιείας. 

 

34. ANDREOPOULOU, Z.S. KOKKINAKIS, A.K., ARABATZIS, G. 2006. Fishery production 

management from fishery co-operatives in environmental sensitive wetlands through the 

Internet. In the Proceedings of Aquamedit 2006- 3rd International Congress on Aquaculture, 

Fisheries Technology and Environmental Management, 3-4 November, Athens, Greece .( 

Proceedings Full papers in CD-Rom) (ISBN 960-87795-1-0) 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει το πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός πρότυπου διαδικτυακού ιστοτόπου με 

σκοπό την προώθηση της αλιευτικής παραγωγής μέσω της παρουσίασης στο Διαδίκτυο των 
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δραστηριοτήτων των τοπικών συνεταιρισμών αλιείας στους περιβαλλοντικά ευαίσθητους υγρότοπους 

στην Ελλάδα. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει οργανωμένο σε ομάδες τις πληροφορίες για τον 

υγρότοπο, όπως οι ιστορικές και παραδοσιακές πληροφορίες, τα γεωμορφολογικά, υδρολογικά και 

φυσικοχημικά στοιχεία, οι ανθρώπινες επεμβάσεις, οι δραστηριότητες ρύπανσης και ανάπτυξης και το 

καθεστώς προστασίας από τους περιβαλλοντικούς νόμους.  

Το περιεχομένο και η δομή του πρότυπου ιστοχώρου παρέχει μια σειρά αξιόπιστων πληροφοριών 

τόσο για τους υγρότοπους όσο και για το ρόλο του συνεταιρισμού αλιείας στην αειφορία και την 

προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύει την επικοινωνία και υποστηρίζει την προώθηση και τη 

διανομή των προϊόντων του συνεταιρισμού. Επομένως, εκτός από τη φιλική προς το περιβάλλον 

διαχείριση υγρότοπου υποστηρίζει και την περιφερειακή ανάπτυξη.  

 

35. ANDREOPOULOU Z.S.  VASILIADOU S., LEFAKIS P. (2007) E-Security in Web-Based 

Public Services: Environmental Administration, in Proceeding of the 3rd International 

Conference on Global e-Security, ICGeS07, University of East London, London, UK, 18-20 

April 2007, pp. 188-196. (ISBN 978-0-9550008-4-3) 

 

Μια σημαντικη παραμετρος για την εφαρμογη της ηλεκτρονικης διακυβερνησης είναι η ασφαλεια. 

Μια μεθοδος για την αντιμετωπιση θεματων ασφαλειας είναι η υπαρξη ταυτοποιησης των χρηστων με 

κωδικο εισοδου που προσφερει διαβαθμισμενη εισαγωγη στις ιστοσελιδες. Η εργασία αυτή ασχολειται 

με  θεματα ασφαλειας στη διαχειριση και κοινοποιηση πληροφοριων μεσα από ιστοσελίδες δημοσιων 

οργανισμών και επιπλεον μελετα την περιπτωση ιστοσελίδας πολλαπλών σκοπών που σχεδιαστηκε για 

το ΤΔΔΠΔ στην Ελλάδα. Το δικτυακό περιβαλλον που σχεδιαστηκε περιλαμβανει πολλα επιπεδα 

ασφαλείας και, εκτος των πληροφοριων που μπορουν να είναι ορατες για κάθε χρηστη, είναι 

απαραιτητο να τιθενται ορια χρησης για τους μη εξουσιοδοτημενους χρηστες, ώστε να μην εχουν 

προσβαση σε ευαισθητα και ιδιωτικα δεδομενα που περιλαμβανονται, όπως είναι θεματα διοικησης 

και διαχειρισης, ερευνητικα προγραμματα, τρεχουσα ερευνα, κ.λπ. Προσβαση σε ευαισθητα δεδομενα 

μπορουν να εχουν μονο χρηστες με κωδικο που ταυτοποιεί αυξημενο επιπεδο εμπιστοσύνης. Η 

εργασία περιγραφει την αναπτυξη της ιστοσελίδας για το ΤΔΔΠΔ με εμφαση στα θεματα ασφαλειας 

στην προσβαση και τη διαβαθμιση των χρηστων. 
 

36. KOKKINAKIS, Α.Κ., ANDREOPOULOU Z.S., 2007. Decision Support For Sustainable 

Fishery Management In Lake Ecosystems Using Production Models Of Commercial Fish 

Species. Proceedings of the 10th international Conference on Environmental Science and 

Technology, Global NEST, 5-7 September 2007, Kos island, Greece, Ed. T.D. Lekkas V. B’, 

374-381, (ISBN: 978-960-7475-40-4, ISSN: 1106-5516 ISSN: 1106- 5516 (Proceedings Citation 

Index) 

 

Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν για τη λίμνη Βόλβη περιλαμβάνουν ετήσια αλιευτικά δεδομένα για 42 

έτη και αλιευτικές παράγωγες για 7 είδη που αλιεύονται κυρίως. Τα μοντέλα αποτελούν μαθηματικές 

αναπαραστάσεις συστημάτων πραγματικών καταστάσεων ενώ για την υλοποίηση τους αξιοποιούνται 

μέθοδοι πληροφορικής. Η βασική μεθοδολογία προσέγγισης ήταν να οργανωθούν σε ψηφιακά αρχεία 

και κατόπιν να μελετηθούν τα δεδομένα χρονοσειρών με 3 διαφορετικές μεθόδους Εφαρμόστηκαν 

τρία διαφορετικά είδη ανάλυσης χρονοσειρών με το λογισμικό minitab 13.2 , η ανάλυση τάσεως, η 

μέθοδος του κινητού Μ.Ο. και τα μοντέλα ARIMA, και τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

συγκρίθηκαν μεταξύ τους. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν βραχυπρόθεσμες προβλέψεις παραγωγής με 

στόχο την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας των μοντέλων που δημιουργήθηκαν.  

 

37. ANDREOPOULOU, Z.S., KOKKINAKIS, A.K., PAVLIDIS, T. 2007. Sustainable 

Environmental Management Οf Running Waters Ecosystems With A Database Application. 

Proceedings Of The 10th International Conference On Environmental Science And Technology, 

Global Nest, 5-7 September 2007, Kos, Greece, Ed. T.D. Lekkas. V. B’, 36-43, (Isbn: 978-960-

7475-40-4, Issn: 1106-5516). (Proceedings Citation Index) 
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Η εργασία αυτή περιγράφει την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος ΒΔ που αφορά στα 

ποτάμια οικοσυστήματα με σκοπό την αξιοποίηση του στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης. Η σχετική βιβλιογραφία που προκύπτει από προγράμματα και μελέτες, βρίσκεται 

διεσπαρμένοι και δημοσιευμένη σε διάφορους φορείς, και συχνά δεν είναι προσβάσιμη όταν 

απαιτείται για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων (decision-making). Η αποτελεσματική πρόσβαση σε 

όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με ένα ποτάμιο οικοσύστημα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 

κατά τη διαδικασία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων από τους διοικούντες ειδικά όταν πρόκειται 

για αποφάσεις μέτρων που αφορούν στην αειφορικη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία. Για 

την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικές καταγραφές για το 

Στρυμόνα και τον Αγγιτη Ν.Α. Σερρών, στη Β. Ελλάδα. Τα περιβαλλοντικά δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για να συμπληρώσουν την ΒΔ προήλθαν από επιστημονικές εργασίες, εκθέσεις 

σχετικών τοπικών προγραμμάτων και μελετών που υλοποιήθηκαν στην περιοχή τις τελευταίες 

δεκαετίες. Τα δεδομένα που τελικά συλλέχθηκαν αποτελούν περιγραφικά και ποιοτικά δεδομένα και 

οργανώθηκαν στη ΒΔ σε θεματικές ενότητες π.χ. υδρολογικά, γεωμορφολογικα, φυσικο-χημικά, 

χλωρίδα, πανίδα, πτηνοπανίδα, ιχθυοπανιδα, καθεστώς προστασίας, χρήσεις γης, χρήσεις υδάτων, 

οικονομικές δραστηριότητες, αλιευτική παραγωγή και υποδομές, ανθρώπινες παρεμβάσεις, 

προτεινόμενα μέτρα προστασίας. Το υλικό που αρχικά συλλέχθηκε, μορφοποιήθηκε σε αρχεία Ms-

Εxcel, ώστε να αξιοποιηθούν ρουτίνες αυτόματης εισαγωγής δεδομένων στην βάση δεδομένων, που 

τελικά υλοποιήθηκε με Ms-Access. Για την αποτελεσματική διαχείριση του όγκου των 

αποθηκευμένων δεδομένων με το DBMS από τους χρήστες που δεν έχουν απαραίτητα ιδιαίτερες 

γνώσεις πληροφορικής, σχεδιάστηκε ένα interface που αποτελείται από πολλαπλές διαδοχικές οθόνες 

με active buttons και  macrocommands, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήματα και επιλογές για τις 

ανάγκες των χρηστών και τις αντίστοιχες εκτυπώσιμες αναφορές. 

 

38. KOUTROUMANIDIS, T. ANDREOPOULOU, Z.S. 2007. Perspectives On E-Learning 

Projects For Regional Sustainable Development. Proceedings of the 5th Int. Conference on 

Management of Technological Changes, 25-27 August, Alexandroupolis, Greece. Vol. I, pp.507-

516 Proceedings Citation Index  

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιτρέπουν την επιτάχυνση του ρυθμού της 

τεχνικής προόδου, του εκσυγχρονισμού και της διαρθρωτικής προσαρμογής της οικονομίας, ενώ με 

νέα εργαλεία και υπηρεσίες που παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο τονώνουν σε μεγάλο βαθμό την 

ανταγωνιστικότητα. Οι αλλαγές που επήλθαν από τη χρήση των ΤΠΕ δεν είναι μόνο τεχνικές. 

Εμφανίζονται νέες κοινωνικοοικονομικές δομές και νέες μορφές διαχείρισης των δημοσίων 

υποθέσεων, επιφέροντας νέους τρόπους επικοινωνίας και διάδρασης μεταξύ των ατόμων, των 

επιχειρήσεων και της διοίκησης. Η περιφερειακή ανάπτυξη στα πλαίσια της αειφορίας και της 

βιωσιμότητας μπορεί να ωφεληθεί από τις νέες τεχνολογίες ΤΠΕ και ειδικότερα από την δέσμη των 

υπηρεσιών που παρέχονται εύκολα μέσα από το σύγχρονο Διαδικτυο (e-services). Ειδικότερα, κατά τη 

διάρκεια όλων των κύκλων μάθησης και επιμόρφωσης είναι ανάγκη να ενισχυθεί το σκέλος ΤΠΕ 

ούτως ώστε όλοι να μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες και επαγγελματική δραστηριότητα, και να 

παράσχει πιο εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης. Η διαδικτυακή υπηρεσία της τηλεκπαίδευσης ή 

εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης  ή και  τηλεκατάρτισης,  (tele-learning, distance-learning, distance 

training) υποστηρίζει την εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση ατόμων που βρίσκονται σε 

απομακρυσμένα σημεία, με αμφίδρομη επικοινωνία του διδάσκοντος με τους διδασκόμενους. 

Αποτελεί μια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης, όπου ο διδάσκων και ο διδασκόμενος βρίσκονται σε 

διαφορετικό χώρο ή /και χρόνο, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με  τη βοήθεια των 

ΤΠΕ. Με σκοπό την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την επανακατάρτιση του πληθυσμού στα 

πλαίσια της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης οργανώνονται διαδικτυακές δράσεις επιμορφωτικών 

σεμιναρίων, προγραμμάτων, κ.λπ. που αξιοποιούν νέες και παραδοσιακές μεθόδους αξιοποίησης και 

επεξεργασίας των τοπικών φυσικών πλεονεκτημάτων μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος.  
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Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

39. ANDREOPOULOU Ζ.S., KOKKINAKIS A.K., KOUTROUMANIDIS Τh., 

ATHANASIADIS A. (2008). Evaluation and ranking of the Internet presence of enterprises in 

aquaculture sector in Greece. Proceedings of 4th International Conference of HAICTA Hellenic 

Association of Information and Communication technologies for Agriculture, Food and 

Environment, 18-20/9/2008, Athens, Greece, pp.260-266. (ISBN 978-960-387-725-7) 

 

Η εργασία μελετά ιστοσελίδες που ενισχύουν και προάγουν δραστηριότητες μονάδων 

ιχθυοκαλλιεργειών. Μελετώνται γενικά τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων ηλ. εμπορίου. Ειδικότερα 

αφού εντοπιστούν οι αντίστοιχες ιστοσελίδες στον ελληνικό χώρο, αναγνωρίζονται και καταγράφονται 

τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους. Τέλος, με την αξιοποίηση 13 χαρακτηριστικών 

περιεχομένου που χρησιμοποιούνται ως κριτήρια, αναπτύσσεται η Πολυκριτήρια μέθοδος αποφάσεων 

PROMETHEE II και οι ιστοσελίδες κατατάσσονται συνολικά. Στη συνέχεια με το σύνολο των 

χαρακτηριστικών και το net flow (φ) που προκύπτει από την συνολική κατάταξη, οι ιστοσελίδες 

κατατάσσονται σε 7 ομάδες. Η πρώτη ομάδα, όπου επιτυγχάνονται και τα περισσότερα κριτήρια, 

αποτελεί υπόδειγμα κατά την διαδικασία ανάπτυξης σχετικών ιστοσελίδων αλλά και κατά τη 

διαδικασία βελτίωσης  αυτών που κατατάχθηκαν στις  υπόλοιπες ομάδες, με έμφαση στην 7η ομάδα 

που επιτυγχάνει τα λιγότερα κριτήρια. 

 

40. ANDREOPOULOU Z.S., KOKKINAKIS A.K., MALLINIS G. (2008). Environmental and 

fishery management of trans-boundary Prespa lakes (Micro and Macro) and their invading 

torrents with spatial data organization. Proceedings 3d International Conference “Balkan Water 

Observation & Information System for decision support” –BALWOIS08, 27th-30th May 2008, 

Ohrid, FYROM, 27-30/5/ 2008, σε CD και online Full text in: 

http://www.balwois.com/balwois/info_sys/publication2008.php, (ISBN: ISBN 978-608-4510-00-

0) 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει μια εφαρμογή που αξιοποιεί τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων και τις 

χωρικές βάσεις δεδομένων προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιλοτική  μεθοδολογία για τη συνολική 

παρακολούθηση και τη διαχείριση του περιβάλλοντος των δια συνοριακών λιμνών σε συνδυασμό με 

θεματική χαρτογράφηση ως εργαλείο για τη δυναμική οργάνωση των δεδομένων. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν από σχετική βιβλιογραφία, επιστημονικά άρθρα, βιβλία και ερευνητικά προγράμματα 

που αφορούν στο οικοσύστημα των Πρεσπών και των χειμάρρων στην περιφέρεια της Β.Δ. 

Μακεδονίας, στον ελληνικό χώρο.  

Αρχικά καταχωρούνται σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες, όπως 

οι δημογραφικά, υδρολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, χλωρίδα, 

ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα, χρήσεις του νερού και των γαιών, οικονομικές δραστηριότητες και 

ανθρώπινες επεμβάσεις. Η βάση δεδομένων περαιτέρω χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωση μιας 

χωρικής βάσης δεδομένων σε περιβάλλον GIS. Στη συνέχεια  προέκυψαν θεματικοί χάρτες που 

αναπαριστούν οπτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος. Η δυναμική παρουσίαση των 

πληροφοριών με θεματικούς χάρτες, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης της πληροφορίας, 

επιτρέπει την αναγνώριση των συνδυασμένων παραγωγικών, οικονομικών, βιολογικών και 

κοινωνικών αξιών στο ευαίσθητο οικοσύστημα των δυο διασυνοριακών λιμνών  Μικρή και Μεγάλη 

Πρέσπα με στόχο την ορθολογική διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων και μέτρων. Είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τις τοπικές αρχές και τους φορείς διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος των 

λιμνών γενικά και της αλιείας ειδικότερα, στα πλαίσια του σχεδιασμού και της διαχείρισης με βάση τα 

τοπικά χαρακτηριστικά καθώς και για ερευνητές και φοιτητές ως μια αξιόπιστη αναφορά. 

 

41. KOKKINAKIS A.K., ANDREOPOULOU Z.S. (2008). Evaluation of the fishery production 

through classification in the two trans-boundary Prespa lakes. Proc. 4th Intern. Conf. 

Aquaculture, Fisheries Tech. & Environmental Management (AQUAMEDIT 2008), 21-

22/11/2008, Athens, Greece, Abstract Book & CDrom full papers(ISBN: 978-960-87795-2-5). 



 105 

 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται η μεθοδος της κατάταξης και αξιολογείται η αλιευτική παραγωγή 

των 2 γειτονικών λιμνών, των Πρεσπών, όπου έχει μειωθεί η παραγωγή αλιευμάτων αλλά και η 

ποιότητα και ποσότητα των υδάτων τους. Οι διασυνοριακές λίμνες των Πρεσπών, στα σύνορα της 

Ελλάδα, ΠΓΔΜ και Αλβανίας, είναι πολύ σημαντικά οικοσυστήματα λόγω της βιοποικιλότητάς τους 

και προστατεύονται από τη διεθνή νομοθεσία. Ειδικότερα, η αξιολόγηση γίνεται μέσα από την 

ταξινόμηση των τελευταίων 20 ετών σε ομοιογενείς ομάδες. Αρχικά, από τη Δ/νση Αλιείας 

συλλέχθηκαν δεδομένα σε ετήσια βάση σχετικά με την συνολική ετήσια παραγωγή αλλά και τις 

μερικές ετήσιες παραγωγές 5 τοπικών εμπορικών ειδών, κυπρίνο (Cyprinus carpio), πλατίκα (Rutilus 

prespensis), πεταλούδα (Carassius gibelio), μπριάνα  (Barbus prespensis) και κέφαλο (Leucisus 

cephalus). Στη συνέχεια, το λογισμικό SPSS χρησιμοποιήθηκε για να εκτελέσει την πολυμεταβλητή 

στατιστική μέθοδο της ιεραρχικής ανάλυσης συστάδων με στόχο τη δημιουργία ομάδων (clusters) 

ετών για κάθε λίμνη εντός της χρονικής περιόδου  μελέτης.  

Σε κάθε ομάδα ετών κατατάσσονται έτη που παρουσιάζουν ομοιογένεια στις 5 μερικές παραγωγές των 

ειδών, όποτε οι χρονιές αυτές παρουσιάζουν κοινό περιβαλλοντικό και αλιευτικό προφίλ. Τα 

αποτελέσματα υποδηλώνουν την προφανή υποβάθμιση της αλιευτικής παραγωγής αυτών των λιμνών, 

καθώς και την υποκατάσταση ορισμένων ειδών ψαριών με ευαίσθητα κύκλους ζωής, σημαντικών για 

την τοπική αλιεία, με άλλα είδη χαμηλότερης εμπορικής σημασίας. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με 

τις αιτίες που προκαλούν τις διαφοροποιήσεις στις αλιευτικές παραγωγές στο χρόνο και τη 

διαφοροποίηση του ετήσιου αλιευτικού προφίλ για κάθε λίμνη χωριστά.  Λόγω του διασυνοριακού 

χαρακτήρα των 2 λιμνών η ανωτέρω αξιολόγηση μπορεί να είναι χρήσιμη για τις αρμόδιες αρχές και 

στα 3 κράτη, κατά την ανάπτυξη μιας κοινής διασυνοριακής βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας και των 

μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος των λιμνών. 

 

42. E. TASOULAS, P. LEFAKIS, Z. ANDREOPOULOU. (2008). Planning and development of 

a database for monitoring the hunting bag of wild boar (Sus scrofa). Proceedings of the 

International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for 

Sustainable Agri-production and Environment AWICTSAE08 της Εταιρεία Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών στη Γεωργία και το Περιβάλλον-ΕΠΕΓΕ Παράρτημα Β.Ε, 22-23 May 2008, 

Alexandroupolis, Greece, pp.217-225 (ISBN 978-960-287-103-4) 

 

Η δασική πληροφορική αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε θέματα 

διαχείρισης περιβάλλοντος όπως η διαχείριση της άγρια πανίδας και χλωρίδας, με πολύ 

αποτελεσματικό τρόπο.  Η θήρα είναι μια δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διαχείριση των 

φυσικών οικοσυστημάτων και η οργάνωση και διαχείρισή της εναπόκειται στη Δασική Υπηρεσία σε 

συνεργασία με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις. Ο αγριόχοιρος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

θηραματικά είδη στην ελληνική επικράτεια και το ενδιαφέρον για την καλύτερη διαχείρισή του είναι 

μεγάλο. Γι’ αυτό πρέπει να παρακολουθούμε την κυνηγετική κάρπωση του είδους, με σκοπό την λήψη 

κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων για την εξασφάλιση ικανοποιητικών πληθυσμών σε κάθε βιότοπο. 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.) 

με ενεργά πλήκτρα και μακροεντολές μέσα από την οποία θα ταξινομούνται, θα επεξεργάζονται και 

θα αξιοποιούνται τα στοιχεία παρακολούθησης της κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου. Σε 

συνεργασία με την Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, οι αρχηγοί από 75 κυνηγετικές παρέες που 

δραστηριοποιούνται στο Νομό Ιωαννίνων ερωτήθηκαν και συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν δεδομένα 

για τρεις κυνηγετικές περιόδους (2005-2008). Κατόπιν κατασκευάστηκε ένα Σ.Δ.Β.Δ. που περιείχε 

διάφορες φόρμες, πίνακες, ερωτήματα και γραφήματα. Με τη χρήση αυτού του Σ.Δ.Β.Δ. επιτεύχθηκε 

η καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων, με παράλληλη παρακολούθηση των 

μεταβλητών της κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου. Η παραπέρα χρήση των δεδομένων μπορεί 

να αξιοποιηθεί στην στήριξη και λήψη των σωστών αποφάσεων και στην υιοθέτηση των κατάλληλων 

διαχειριστικών μέτρων για τους πληθυσμούς του αγριόχοιρου.  
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43. ANDREOPOULOU Z.S. KOUTROUMANIDIS Τh., (2009). Assessment of the ICT adoption 

stage in eco-agrotourim websites in Greece. 6th International Conference of Management of 

Technological Changes, 3rd-5th September, Alexandroupolis, Greece. Book I. Pp.441-444 . 

ISBN 978-960-89832-7-4 (Vol I) ISSN: 1106- 5516(Proceedings Citation Index) 

 

Η εργασία αυτή αφορά στην μελέτη και την ανάλυση ιστοσελίδων που αφορούν δράσεις οικολογικού 

τουρισμού και αγροτουρισμού. Μελετώνται γενικά τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων προβολής 

μονάδων αγροτουρισμού. Ειδικότερα αφορά στην αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης του 

διαδικτυακού μοντέλου αξιολογώντας τις διαδικτυακές υπηρεσίες που αξιοποιούνται από τις 

ιστοσελίδες αυτές και τέλος οι ιστοσελίδες κατατάσσονται σε 4 διαβαθμίσεις εξέλιξης των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Εφαρμόζεται για τον ελληνικό χώρο. Οι 

ιστοσελίδες αναλύονται ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά τους χαρακτηριστικά. Η κατάταξη τους 

ξεκινά από το απλούστερο επίπεδο εξέλιξης που αποτελεί την απλή παρουσία στο Διαδικτυο και 

φτάνει στο 4ο επίπεδο διαβάθμισης που αφορά στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσω της 

παροχής πολλαπλών διαδικτυακών υπηρεσιών από την ιστοσελίδα. Οι περισσότερες ιστοσελίδες 

(77%) είναι διαδραστικές πέρα από το επίπεδο της απλής πληροφόρησης. Δεδομένης της αφύπνισης 

του κοινού για τον οικολογικό τουρισμό, το ενδιαφέρον για την παροχή υπηρεσιών μέσα από το 

διαδικτυο και την βελτιωμένη ευρυζωνική διαδικτυακή υποδομή, οι ιστοσελίδες αυτές θα πρέπει να 

εξελιχθούν και να παρέχουν περισσότερες λειτουργίες για τους χρήστες τους. Τα ευρήματα είναι 

χρήσιμα κατά την υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών αλλαγών στον οικολογικό τουρισμό και 

αγροτουρισμό, όπως είναι τα πολύ-λειτουργικά διαδραστικά site αλλά και στους σχεδιαστές ανάλογων 

ιστοσελίδων. 

 

44. ANDREOPOULOU Z.S., KOKKINAKIS A.K., (2009). Technological Changes Affecting 

The Fisheries In Ismarida Lake Using Production Models. 6th International Conference of 

Management of Technological Changes, 3rd-5th September, Alexandroupolis, Greece. Book I. 

Pp.1-4 ISBN 978-960-89832-7-4 (Vol I) ISSN: 1106- 5516(Proceedings Citation Index) 

 

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την αναγνώριση των περιβαλλοντικών τεχνολογικών αλλαγών που 

έγιναν στην Λίμνη Βιστωνίδα και αφορούσαν την αειφορικη αλιευτική διαχείριση και περιβαλλοντική 

προστασία με την αξιοποίηση χρονοσειρών για την ανάπτυξη μοντέλων αλιευτικής παραγωγής. 

Διάφορες τεχνικές παρεμβάσεις έγιναν στην λίμνη με σκοπό την προστασία της παραγωγής από τη 

ρύπανση των υδάτων με φυτοφάρμακα Δεδομένα σε χρονοσειρές αλιευτικής παραγωγής  για την 

ολική παραγωγή και μερικές παραγωγές για 3 εμπορικά είδη καταγράφηκαν και αναλύθηκαν με 

μεθοδους αναλυσης χρονοσειρών με σκοπό την δημιουργία βραχυπρόθεσμων μοντέλων παραγωγής. 

Τα μοντέλα παραγωγής που αναπτύχθηκαν μπορούν να αξιοποιηθούν σε βραχυπρόθεσμες προγνώσεις 

παραγωγής και στη συνεχεία στη στήριξη αποφάσεων διοίκησης καθώς υποδεικνύουν αρνητικές 

προγνώσεις για την αλιεία στην Λίμνη. 

 

45. KOKKINAKIS A.K., ANDREOPOULOU Z.S. (2009). Fishery production models as decisive 

parameter for sustainable management of Kerkini Lake (Greece). Proc. 11th International Conf. 

on Environmental Science and Technology (Global Nest), 3-5/9/2009, Chania, Crete, 

Greece.Vol. B, pp. 469-476, (ISSN: 1106-5516, ISBN: 978-960-7475-46-6). (Proceedings 

Citation Index) 

 

Στην εργασία αυτή μελετάται η διακύμανση της αλιευτικής παραγωγής στο χρόνο για το οικοσύστημα 

της λίμνης Κερκίνης στην Κεντρική Μακεδονία (Βόρεια Ελλάδα), με την σύγκριση και μελέτη 

μοντέλων παραγωγής από χρονοσειρές. Η Κερκινη και το σύστημα του ποταμού Στρυμόνα αποτελεί 

ένα σημαντικό εθνικό υγρότοποι που στις μέρες μας, τείνει να χάσει το χαρακτηριστικό του προφίλ 

λόγω της μείωσης των σημαντικότερων εμπορικά ιχθυοπληθυσμών. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την 

ανάπτυξη μοντέλων παραγωγής αλιείας για τη λίμνη Κερκίνη με σκοπό να στηριχθεί η ορθολογική 

λήψη αποφάσεων από τοπικούς φορείς διοίκησης και φορείς προστασίας με στόχο τη βιώσιμη 
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διαχείριση της αλιείας. Λεπτομερή δεδομένα αλιευτικής παραγωγής συγκεντρώθηκαν από τη  

Διεύθυνση Αλιείας Σερρών για τις τελευταίες δεκαετίες (1974 - 2004) σχετικά με τη συνολική 

παραγωγή αλλά και ειδικά για τα εμπορικά κυρίαρχα είδη ψαριού, Cyprinus carpio, Rutilus Rutilus 

και Carassius gibelio, για τα έτη μεταξύ 1950 - 2000. Η βασική μεθοδολογία προσέγγισης ήταν να 

οργανωθούν σε ψηφιακά αρχεία τα δεδομένα και κατόπιν να μελετηθούν τα ιστορικά δεδομένα 

χρονοσειρών με διάφορες μεθόδους που παράγουν μοντέλα παραγωγής (ΑRΙΜΑ, M.O. και ανάλυση 

τάσεων) και στη συνέχεια, να παραχθούν και να αναλυθούν βραχυπρόθεσμες προβλέψεις παραγωγής. 

τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν σε πίνακες. 

 

46. ANDREOPOULOU, Z.S., S. VOURANTONIS, S. TZORTZIOS,C. BATZIOS. 2010. 

Assessment and Classification of Greek Environmental Organizations in The Internet. 

Proceedings of ITAFFE 2010. 3rd International Congress On Information And Communication 

Technologies In Agriculture, Food, Forestry And Environment, 14-18/6/2010, Ondokuz Mayis 

University, Samsun, Turkey, pp. 53-59 ISBN 978-975-7636-71-7 

 

Τα δίκτυα καταργούν τις αποστάσεις και συμβάλλουν στην άμεση μετάδοση τεράστιου όγκου 

πληροφοριών. Το Διαδικτυο αποτελεί στις μέρες μας τη σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης διεθνώς. 

Πολλές περιβαλλοντικές Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΠΜΚΟ), έχουν και διαδικτυακή παρουσία. 

Οι ΠΜΚΟ περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές ή οικολογικές ενώσεις, εταιρείες, συλλόγους, 

συνδέσμους, οργανώσεις, ομίλους, κέντρα, κινήσεις πολιτων, κ.λπ. με στόχο την αφύπνιση της 

περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού και την διάδοση περιβαλλοντικής πληροφορίας σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χρησιμοποιούν το Διαδικτυο για να προάγουν τους στόχους τους, για 

συνεχή πληροφόρηση των μελών τους και για τη βελτίωση της επικοινωνίας με ενεργούς πολίτες. 

Στην εργασία αυτή μελετώνται ιστοσελίδες ΠΜΚΟ στο Ελληνικό Διαδικτυο. Περιγράφεται το 

περιεχόμενο τους, και κατατάσσονται σχετικά με το είδος της διαδικτυακή τους παρουσίας, 

(ιστοσελίδα, blog, portal), διερευνάται εάν είναι τοπικού ενδιαφέροντος, εθνικού ή διεθνούς, και σε 

σχέση με την γεωγραφική κατανομή τους. Για την ανεύρεση των ιστοσελίδων ΠΜΚΟ στο ελληνικό 

Διαδικτυο χρησιμοποιήθηκαν πολλές μηχανές αναζήτησης, έγινε θεματική αναζήτηση από 

διαδικτυακές πύλες και λίστες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών. 

Τα ευρήματα δείχνουν μια σημαντική παρουσία ιστοχώρων ΠΜΚΟ στο ελληνικό Διαδικτυο αλλά και 

ανάγκη για βελτίωση τους. Το 61% αποτελούν ιστοσελίδες ΠΜΚΟ τοπικού ενδιαφέροντος σε όλη τη 

χώρα, μονο τo 6% απoτελούν portal,  το 82% ιστοσελίδες και τα υπόλοιπα εμφανίζονται σε μορφή 

blog.  

 

48. Tasoulas E., Lefakis P., Andreopoulou Z., Karamanolis D. 2011.  Planning And Development 

Of An Application For Multi – Objective Management In Forest Ecosystems. 8th Efita/8th Wcca 

Joint International Conferences, European Federation For Information Technology In 

Agriculture, Food And The Environment/World Congress On Computers In Agriculture, July 

11-14 2011, Prague, Czech Republic 

 

H Δασική Πληροφορική είναι η επιστήμη που αξιοποιείται σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, και 

ένα από αυτά είναι η δασική διαχείριση πολλαπλών σκοπών (multi-purpose). Τα DSS-Decision 

Support Systems/Συστήματα Στήριξης Λήψης Αποφάσεων αποτελούν αυτόνομες εφαρμογές, που 

συνήθως βασίζονται σε Βάσεις Δεδομένων και στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και 

στην περίπτωση των δασικών οικοσυστημάτων μπορούν αν αξιοποιηθούν στην οργάνωση και 

διοίκηση στο στρατηγικό σχεδιασμό. Η πλατφόρμα MICROSOFT VISUAL STUDIO.NET 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής DSS. Το σύστημα παραμετροποιηθηκε σχετικά 

με την εισαγωγή δεδομένων για ξυλεία, αγρία πανίδα, ύδατα, βιοποικιλοτητα, λιβάδια, και χώρους 

αναψυχής. Το σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων που αναπτύχθηκε μπορεί να αξιοποιηθεί στην 

πράξη από δασολόγους για διάφορα θέματα ταυτόχρονα. Είναι συμβατό με διάφορες πλατφόρμες 

λογισμικού και μπορεί εύκολα να επεκταθεί στο μέλλον και να συμπεριλάβει περισσότερες 

εφαρμογές.  
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Κατόπιν μονιμοποίησης 

49. Kirkenidis I.V., Andreopoulou Z.S., 2011. «The use of internet new technologies on e-

learning model for green development in Greece». Proceedings of the Agricultural Informatics 

Conference, Innovative Information Tecnologies in Agriculture, 11-12. November 2011, 

Debrecen, Hungary. pp 40-45.  

 

Στην εργασία αυτή περιγράφεται ένα πρότυπο μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο της δια 

βίου μάθησης που παρέχει πληροφορία σε διάφορες μορφές σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη. Η 

«πράσινη» ανάπτυξη σέβεται το περιβάλλον και το αντιμετωπίζει ως αναπτυξιακό απόθεμα. Η σχέση 

μεταξύ των νέων διαδικτυακών τεχνολογιών και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι αναλογική και 

ανοδική. Η αξιοποίηση, των ευρυζωνικών δικτύων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, παρέχει νέες 

διαστάσεις κατά τις οποίες η διασπορά της γνώσης και των πληροφοριών έχουν εκτοξευτεί. Οι νέες 

διαδικτυακές τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μάθησης είναι τα 

εργαλεία για την ευρεία διάδοση της γνώσης, ώστε να υπάρξει σχεδιασμός και υλοποίηση μιας σειράς 

«πράσινων» παρεμβάσεων, οι οποίες, θα φιλοδοξούν να μετατρέψουν απομονωμένες περιοχές σε 

καινοτόμες κοινωνίες.  

 

50. Athanasiadis, Z. Andreopoulou. 2011. DSS applications in forest policy and management: 

analysis of current trends Proceedings HAICTA 2011, 8-11 Sept 2011, Skiathos, Greece. Vol. 2, 

pp. 549-558 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) χρησιμοποιούνται για την επίλυση 

ζητημάτων δασικής πολιτικής και διαχείρισης. Η εργασία παρουσιάζει και αναλύει τις τρέχουσες 

τάσεις στις αναδυόμενες εφαρμογές DSS για τον τομέα της δασικής πολιτικής και διαχείρισης. Η 

έρευνα αφορά σε άρθρα των επιστημονικών περιοδικών που προτείνουν ένα DSS για την πενταετία 

2007-2011.Τα σχετικά άρθρα, αφόύ εντοπιστούν, ταξινομούνται ως προς τα χαρακτηριστικά τους, 

όπως το θέμα υποστήριξης αποφάσεων τους, τη χώρα υποβολής προέλευσης και εφαρμογής του 

άρθρου , το είδος του λογισμικού που χρησιμοποιείται ή παράγεται, η χρήση ή όχι Βάσεων 

Δεδομένων, GIS, μαθηματικών, κ.λπ. Τέλος, οι εφαρμογές DSS κατηγοριοποιούνται ως προς τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, εντοπίζονται και αναλύονται οι τρέχουσες τάσεις.  

 

51. S.Zioupou, Z.Andreopoulou, B.Manos, F.Kiomourtzi 2011. Assessing “Transaction Climate” 

Influencing the Adoption of  innovative ICT and E-business in the Greek Agri-food Sector 

Proceedings HAICTA 2011, 8-11 Sept 2011, Skiathos, Greece, Cd. Vol. 2, pp. 913-925 

 

Η διαχειριση της εφοδιαστικης αλυσιδας σημερα αξιοποιεί τις καινοτομες διαδικτυακες υπηρεσίες και 

εμπορικα πληροφοριακα συστηματα. Στην εργασια αυτή μελεταται ο κρισιμος παραγοντας «κλίμα 

μεταβασης στο ψηφιακο μοντελο» που περιγραφει την περιρεουσα ατμοσφαιρα που οδηγει μια 

επιχειρηση να προχωρησει σε υιοθετηση ψηφιακων λυσεων εξαιτιας των αναλογων ενεργειων των 

συνεργαζομενων επιχειρησεων.  Ερευνα σε ελληνικες επιχειρησεις του αγροτικου τομεα μελετησε 20 

χαρακτηριστικα που περιγραφουν επαρκως τον παραγοντα αυτό και αφορουν στην ικανοποιητικη ροη 

πληροφοριων μεταξυ των επιχειρησεων, την ικανοποιηση της επιχειρησης, τη δεσμευση, την 

αξιοπιστια και την ικανοποιητικη ροη πήροφοριων μεταξυ των επιχειρησεων, ενώ τα χαρακτηριστικα 

αυτά μελετωνται για 4 σχεσεις, πελατες, προμηθετες, συνεργατες και τριτους διανομεις.Στη συνεχεια 

γινεται αναλυση παραγοντων και προκυπτουν 10 χαρακτηριστικα από τα 20 που ικανοποιητικα 

περιγραφουν τον κρισιμο παραγοντα. Αρχικα προκυπτει ένα μοντελο 2 πολύ-παραγοντων. Κάθε πολύ-

παραγοντας περιγραφεται από 5 ερωτησεις.  Η εφαρμογή τυο μοντελου αυτου μπορει να οδηγησει 

έναν επιχειρηματια στη ληψη αποφασεως σχετικα με την υιοθετηση ψηφιακων τεχνολογιων στην 

επιχειρηση τυο ώστε να ικανοποιει τον κρισιμο παραγοντα που περιγραφει ικανοποιητικα την 

περιρεουσα ατμοσφαιρα στις επιχειρησεις-συνεργατες. Το μοντελο χρειαζεται περαιτερω διερευνηση. 
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52. Andreopoulou Z., Koliouska C., Tsekouropoulos G. & Samathrakis V.2011. ''E-commerce 

and Database Technology in Small-Medium Wood Enterprises in Greece'' Proceedings HAICTA 

2011, 8-11 Sept 2011, Skiathos, Greece, CD Vol. 2, pp. 901-912 

 

Η εργασία μελετάει την υιοθέτηση νέων εργαλείων πληροφορικής όπως η υπηρεσία του ηλεκτρονικού 

εμπορίου με τη χρήση Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) στη διαχείριση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον 

τομέα του ξύλου  και προτείνει ένα μοντέλο ΒΔ. Σχεδιαστηκε και αναπτύχθηκε ΒΔ, με το όνομα 

ECDBWood. Το ECDBWood αναπτύχθηκε με το λογισμικό Microsoft Access και στη συνεχεια έγινε 

εφαρμογή σε μία μικρομεσαία Ελληνική επιχείρηση στον τομέα του ξύλου και του επίπλου με θετικά 

αποτελέσματα.  

 

53. C. Koliouska, Z.Andreopoulou, B. Manos. P. Lefakis. 2013. The role of internet in economic 

development of Vikos – Aoos national park, Greece 5th International Conference EBEEC- 

Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, 8-11 May 2013, 

University of Istabul, Turkey. Pp. 202-211 

 

Η εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει και να αναλύσει τις ιστοσελίδες που προβάλλουν και προωθούν 

τον Εθνικό Δρυμό Βίοκου – Αώου, να αξιολογήσει την ενσωμάτωση των διαδικτυακών και ψηφιακών 

υπηρεσιών και να τις ταξινομήσεις στις κατηγορίες ενσωμάτωσης ψηφιακών υπηρεσιών και 

εργαλείων. Οι ιστοσελίδες αναλύονται ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά τους χαρακτηριστικά και 

ταξινομούνται. Έπειτα, οι ιστοσελίδες στα τέσσερα στάδια ενσωμάτωσης ψηφιακών υπηρεσιών και 

εργαλείων, από την απλή παρουσία στο Διαδίκτυο έως την πλήρη ενσωμάτωση των ψηφιακών 

υπηρεσιών και δυνατοτήτων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. Επιπλέον, 

κατατάσσονται σε σειρά υπεροχής με τη μέθοδο PROMETHEE II. 

 

 

54. KOLIOUSKA C. AND ANDREOPOULOU Z. 2013. «Assessment of ICT Adoption Stage 

for Promoting the Greek National Parks». 6th International Conference on Information and 

Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), Corfu 

Island, Greece, September 19-22. in Procedia –Technology Special issue 6th International 

Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and 

Environment (HAICTA 2013), Vol. 8, pp.97-103 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αξιολογήσει την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

Διαδικτύου όπως αυτές αναγνωρίζονται σε διαφορους ιστοχώρους που αφορούν στις περιοχές των 10 

Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας. Οι ιστοχώροι που προβάλλουν και προωθούν τις συγκεκριμένες 

προστατευόμενες περιοχές αναλύονται ως προς το περιεχόμενο τους, τις επιλογες πλοηγησης, την 

χρησιμοτητα τους, τη διαδραστικοτητα τους. Στη συνέχεια, γινεται ταξινομηση τους σε 4 κατηγορίες 

ενσωμάτωσης ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων σύμφωνα με τα κριτηρια. 

 

55. TZOULIS, I., ANDREOPOULOU Z., KOLIOUSKA C., TSEKOUROPOULOS, G., 

SAMATHRAKIS V. 2013. «WooDB: A DBMS Approach as a Marketing Tool for Wood 

Entrepreneurship». 6th International Conference on Information and Communication 

Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), Corfu Island, Greece, 

September 19-22. in Procedia -Technology by Elsevier, Special issue 6th International 

Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and 

Environment (HAICTA 2013),  Vol. 8, pp.275-284 

 

Η παρούσα εργασία περιγράφει μια Βάση Δεδομένων, με το όνομα WooDB που αξιοποιείται ως 

εργαλείο στον χώρο προβολής και προώθησης επιχειρήσεων ξύλου,. Η WooDB στοχεύει να 

παρουσιάσει τα σημαντικότερα και χρησιμότερα είδη ξυλείας που αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις 

ξύλου παγκοσμίως. Χρησιμοποιηθήκε υλικό σχετικά με την ευρωπαϊκή και τροπική ξυλεία, τις 
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χρήσεις και τα χαρακτηριστικά τους. Η Βάση Δεδομένων χρησιμοποιεί μακροεντολές για να 

δημιουργήσει τα διαδραστικά στοιχεία για την εύκολη διαχείρισή της μέσα από ένα περιβάλλον 

διεπαφής (interface) που μπορεί να χειριστεί κάθε χρήστης επιλέγοντας αντίστοιχα ενεργά πλήκτρα 

στην οθόνη. Μια σειρά από έτοιμα ερωτήματα με συνδυασμό κριτηρίων, χαρακτηριστικών και 

χρήσεων μπορούν να διευκολύνουν τον χρήστη στην αναζήτηση της ορθής επιλογής ξύλου. 

 

56. Antonios Athanasiadis, Zacharoula Andreopoulou, 2013. A Web Information System 

Application on Forest Legislation: The Case of Greek Forest Principles, Procedia Technology, 

Volume 8, 2013, Pages 292-299, ISSN 2212-0173  

 

Η Ελληνική Δασική Νομοθεσία θεωρείται σήμερα από τις πιο πολύπλοκες στην Ευρώπη. Η νομική 

απόδοση του ορισμού της έννοιας του Δάσους και των συνοδών εννοιών (δασική έκταση, 

χορτολίβαδο, δασικά εδάφη κλπ) είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα. Σήμερα, οι νέες τεχνολογίες 

διαδικτύου και Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών προσφέρουν εκπληκτικές δυνατότητες 

για την επίλυση των εν λόγω ζητημάτων. Η εργασία παρουσιάζει ένα διαδικτυακό Πληροφοριακό 

Σύστημα - Web based Information Systems (WIS),το οποίο αποτελεί μια πηγή πληροφοριών σχετικά 

με την ελληνική Δασική Νομοθεσία. Το WIS ονομάστηκε Gre.Fo.L (Greek Forest Legislation) και σε 

αυτή την έκδοση (V.2.1) παρουσιάζει τους ορισμούς των βασικών αρχών περί δασών, που 

εντοπίζονται στην ελληνική νομοθεσία , μέσα από μια ιστορική ανασκόπηση, μέσα από μια πολύ 

φιλική σχεδίαση ακόμη και για τον άπειρο χρήστη.  

 

57. Ioakeim Tzoulis, Zaharoula Andreopoulou, 2013.Emerging Traceability Technologies as a 

Tool for Quality Wood Trade, Procedia Technology, Volume 8, 2013, Pages 606-611, ISSN 

2212-0173 

 

Η ιχνηλασιμότητα, δηλαδή η διαδικασία καταγραφής όλων των πληροφοριών σε ενιαίο αρχείο που 

ακολουθεί το προϊόν και που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα του ξύλου είναι ωφέλιμη τόσο για τις 

επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές, καθώς πιστοποιεί την καλύτερη ποιότητα για το ξύλο και τα 

προϊόντα του. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει και να καταγράψει όλες τις 

διαθέσιμες τεχνολογίες ιχνηλασιμότητας που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο του ξύλου, να 

παρουσιάσει τις τρέχουσες τάσεις αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές. Οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται παρουσιάζονται σε πίνακα με πολλές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους, 

την ιστορία και τα οφέλη που παρέχουν.  

 

58. Konstandinos Panitsidis, Panagiotis Lefakis, Zacharoula Andreopoulou, Antonios 

Kokkinakis, 2013.Building an Innovative Software Application for Modeling Inland Water 

Ecosystem Management, Procedia Technology, Volume 8, 2013, Pages 636-641, ISSN 2212-

0173,  

 

Η εργασια αυτή περιγραφει την αναπτυξη μιας εφαρμογης λογισμικου DSS που αφορα τη διαχειριση 

των εσωτερικων υδατινων οικοσυστηματων (λιμων, ποταμων, κ.λπ.) Η εφαρμογη μπορει να 

χρησιμοποιηθει από επιστημονες και διαχειριστικες αρχες στη διαδικασια ληψης αποφασεων που 

αφορουν τη διαχειριση των ενλογω οικοσυστηματων.  Επιπροσθετα, το λογισμικο παρεχει στο χρηστη 

τη δυνατοτητα να υποβαλει υποθετικα σεναρια (what-if) σχετικα με παρεμβασεις στο οικοσυστημα. Η 

εραρμογλη θα περιλαμβανει επισης και πληρη Βδ για την ιχθυοπανιδα αλλα και τα απεριβαλλοντικα 

χαρακτηριστικα των οικοσυστηματων.Περιγραφεται το βασικο μεθοδολογικο μοντελο για την 

αναπτυξη του λογισμικου. 

 

59. Sofia Chrysopoulou, Panagiotis Lefakis, Zacharoula Andreopoulou, Basil Manos, 2013.E-

government and Forest Service: The Case of the University Forest of Taxiarchis, Procedia 

Technology, Volume 8, 2013, Pages 628-635, ISSN 2212-0173 
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Η παρούσα εργασία μελετάει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και περιγράφει την αρχική δομή ενός 

πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που πρόκειται να εφαρμοστεί στον τομέα 

των ελληνικών δασών. Παρουσιάζεται το Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη και οι δραστηριότητές 

του. Περιγράφεται επίσης το αρχιτεκτονικό πλαίσιο ενός μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός-εργαλείο, και παρουσιάζονται οι κύριοι τύποι ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης ως οδηγοί για τη δομή του σχεδιασμού του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος. 

Το πρότυπο πληροφοριακό σύστημα που θα σχεδιαστεί θα συμβάλλει θετικά στις αρμοδιότητες της 

Δασικής Υπηρεσίας που αφορούν σε εκπαιδευτικό, οικονομικό, διοικητικό, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό 

και οικολογικό επίπεδο. 

 

60. Ioakeim Tzoulis, Zaharoula Andreopoulou, George Tsekouropoulos, E. Voulgaridis.2014. 

Wood Supply Chain Management, Logistics And Green Marketing: A Review for University 

Forest of Pertouli in Greece. Proceedings of 2nd International Conference on Contemporary 

marketing Issues, ICCMI2014. 18-20 June, Athens, Greece. 

 

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στα δάση ορίζεται ως η διαδικασία του σχεδιασμού, της 

εφαρμογής και της παρακολούθησης της αποτελεσματικής και αποδοτικής ροής και της αποθήκευσης 

της ξυλείας και των πληροφοριών από την αρχική παραγωγή μέχρι την τελική διανομή στην εταιρεία-

πελάτη, όπως η συγκομιδή, ο χειρισμός, η αποθήκευση και η μεταφορά του  ξύλου από το δάσος  στο 

πριστήριο ή τους μύλους χαρτοπολτού. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την 

παραγωγή ξυλείας, την εφοδιαστική αλυσίδα της ξυλείας και παρέχει πληροφορίες από την περίπτωση 

της Ελλάδας και ειδικά για το πανεπιστήμιο δάσος Περτουλίου ενώ περιγράφεται και η προοπτική της 

πράσινης επιχειρηματικότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα του ξύλου. 

 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

 

61. Tsekouropoulos G., Andreopoulou Z., Vatis S.-E., 2015. Web-based Green marketing and 

consumer behavior trend in agrifood firms and the green challenge. 1st International Conference 

on Agrifood SCM & Green Logistics, FP7 REGPOT Project: GREEN-AgriChains, Porto-

Carras, 27 May-1 June 2015 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των πράσινων πρακτικών που ακολουθούνται από τις 

σύγχρονες επιχειρήσεις και προβάλλονται μέσω ιστοσελίδων στην Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και 

της Αττικής. Μελετώνται διαδικτυακά χαρακτηριστικά οργάνωσης στο πλαίσιο της βιωσιμότητας. 

 

62. Trigkas M., Andreopoulou Z., Papadopoulos I., Kitsouli, A. 2015. A methodological 

approach for evaluating state aids towards SMEs and environmental projects, Proceedings Euromed 

2015, 8th European Academy of Business, 16-18 September 2015, Verona, pp.1798-1823 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός καινοτόμου μοντέλου αξιολόγησης της κρατικής 

ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σχετικά με την χρηματοδότηση του τομέα 

έρευνας και ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα, των προγραμμάτων που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

63. Trigkas M., Andreopoulou Z., Papadopoulos I., 2015. Public Funding and SME’s. 

Investigating Factors Determining R&D and Environmental Projects at Firm Level Proceedings 

ICCMI2015, Kingston, UK 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της κρατικής ενίσχυσης στις 

ελληνικές μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις μέσω διάφορων εργαλείων κατά την χρονική περίοδο 2007-

2013, που προωθεί την καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος, επενδύοντας στα 

προγράμματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. 
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64. I. Tzoulis, Z. Andreopoulou, M.Trigkas, G. Tsekouropoulos, El.Voulgaridis, 2015. Wood 

Trade in Greece: The Impact of Economic Crisis and the Use of New Technologies. Proceedings 

HAICTA2015, 7th International Conference of HAICTA2015 Hellenic Association of Information 

and Communication technologies for Agriculture, Food and Environment, 17-20/9/2015, Kavala, 

Greece 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις προοπτικές του εμπορίου ξυλείας στην Ελλάδα και να 

μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική κρίση επηρέασε την παραγωγή και το εμπόριο των 

δασών (εισαγωγές και εξαγωγές). Ακόμη, γίνεται αναφορά στην χρήσης των νέων τεχνολογιών 

πληροφόρησης, όπως οι βάσεις δεδομένων, τα συστήματα ανιχνευσιμότητας του ξύλου, η βιώσιμη 

ξυλεία και τα προϊόντα από ξύλο, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

στον τομέα του ξύλου σήμερα. 

 

65. Ch. Koliouska, Z. Andreopoulou, F. Kiomourtzi, B.Manos. 2015. E-Government for National 

Forest Parks in Greece. Proceedings HAICTA2015, 7th International Conference of HAICTA2015 

Hellenic Association of Information and Communication technologies for Agriculture, Food and 

Environment, 17-20/9/2015, Kavala, Greece 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τις ηλεκτρονικές κυβερνητικές ιστοσελίδες που αφορούν τα 

10 Ελληνικά Εθνικά Δασικά Πάρκα και να αναλύσει τους ιστοτόπους ως προς τα ποιοτικά και 

ποσοτικά τους χαρακτηριστικά. Αξιολογείται η υιοθέτηση του μοντέλου ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

των ιστοτόπων. Οι ιστοσελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ταξινομούνται σε στάδια υιοθέτησης 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών ξεκινώντας από την απλή παρουσία της κυβερνητικής υπηρεσίας στο 

Διαδίκτυο με τη συνολική ολοκλήρωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω πολλαπλών εργαλείων και 

εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του 

περιεχομένου που επιτυγχάνονται από τους δικτυακούς τόπους. 

 

66. G. Varras, Z. Andreopoulou, Ch. Koliouska, E. Tasoulas, Ch. Myriounis. 2015. A Web-based 

DSS for Sustainability in Urban Green Zones. Proceedings HAICTA2015, 7th International 

Conference of HAICTA2015 Hellenic Association of Information and Communication technologies 

for Agriculture, Food and Environment, 17-20/9/2015, Kavala, Greece 

 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το γεωγραφικό υπόβαθρο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως υπόβαθρο 

για το GIS και την εφαρμογή ENVI-MET για την ανάπτυξη μικροκλίμακα χαρτών της πόλης. 

 

67. Koliouska, C., Andreopoulou, Z., Manos, B., Kiomourtzi, F. and Louca, S. 2016. «Innovation 

in National Forest Park Tourism for Regional Development: Rural Broadband Internet». 18th 

Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON 2016), Limassol, Cyprus, April 18-20. 

 

Στόχος της εργασίας είναι να μελετήσει την υιοθέτηση του αγροτικού ευρυζωνικού Διαδικτύου στην 

περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ένωνας (Αίνου) στην Ελλάδα. Επιπλέον, αναλύονται οι 

ιστοτόποι που προωθούν και διαφημίζουν το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ένωνας (Ainos). Αξιολογείται 

επίσης η υιοθέτηση μοντέλου αγροτικού ευρυζωνικού Διαδικτύου χρησιμοποιώντας εφαρμογές από 

αυτές τις ιστοσελίδες και ταξινομούνται στα τέσσερα στάδια της υιοθέτησης του αγροτικού 

ευρυζωνικού Διαδικτύου. Οι ιστοσελίδες αναλύονται ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια ταξινομούνται σταδιακά ξεκινώντας από την απλή παρουσία της 

οντότητας στο Διαδίκτυο προς τη συνολική ενσωμάτωση αγροτικού ευρυζωνικού Διαδικτύου μέσω 

των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου που επιτυγχάνονται 

από τους δικτυακούς τόπους.  
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68. Andreopoulou, Z. and Kalfagianni, A. (2016). Internet promotion of Agroforestry Networks 

within regional development planning, 15th INTERNATIONAL MEETING of the FAO-CIHEAM, 

Orestiada, Greece 12-14 April 2016, pp.337-340 (poster και πρακτικά). 

 

Σκοπός της εργασίας είναι ο προσδιορισμός ιστοσελίδων αγροδασικών δικτύων, η μελέτη των 

χαρακτηριστικών τους και η υποβολή προτάσεων σε κοινό περιφερειακό δικτυακό τόπο με στόχο την 

προώθηση των αγροδασικών οικοσυστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα, υποστηρίζοντας όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες. 

 

69. Andreopoulou Z. and Kalfagianni A. 2016. Climate change, forest adaptation and technology: 

perspectives and drawbacks. 11th Annual MIBES International Conference, Heraklion, Crete (22-

24/6/2016). ISBN: 978-960-93-8332-5 

 
Σήμερα, τα δάση έχουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα ανταποκρίνονται 

στις αυξανόμενες ανάγκες του ανθρώπινου πληθυσμού. Μέχρι στιγμής, παρόλο που υπάρχει ένα 

σχέδιο διαχείρισης στα ελληνικά δάση, δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αλλαγή του 

κλίματος και για την ευπάθεια των δασών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην προστασία του 

περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον στόχο της 

αγροτικής αειφόρου ανάπτυξης και τις στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή. Στην παρούσα εργασία 

γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα της Μεσογείου 

και της Ελλάδας και γίνεται απόπειρα καταγραφής των διαχειριστικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
70. Kokkinakis A.K., Pasanidou E.C., Andreopoulou Z., 2016. Fishery Production Of Kerkini 

Lake (C. Macedonia) And Expoitation Of Its Time Series In A Sensible Fishery Management. 2nd 

International Congress on Applied Icthyology & Aquatic Environment (HydroMediT 2016). 10-12 

November 2016. Messolonghi, Greece 

 

Η λίμνη Κερκίνη αποτελεί ένα σημαντικό εθνικό υγρότοπο στη Κεντρική Μακεδονία, που στις μέρες 

μας έχει υποβαθμισθεί αλιευτικά, λόγω της μείωσης της αλιευτικής του παραγωγής και ιδιαίτερα των 

εμπορικά σημαντικότερων ιχθυοαποθεμάτων του. Στην εργασία αυτή μελετώνται διαχρονικά από το 

1949 μέχρι το 2011 οι μεταβολές της αλιευτικής παραγωγής στο οικοσύστημα της λίμνης Κερκίνης, 

προκειμένου να μπορεί να υποστηριχθεί ένα ορθολογικό αλιευτικό μοντέλο πρόβλεψης της αλιευτικής 

της παραγωγής στο άμεσο μέλλον, με στόχο τη βιώσιμη αλιευτική της διαχείριση από τοπικούς φορείς 

διαχείρισης, διοίκησης και προστασίας. Τα δεδομένα της αλιευτικής παραγωγής της λίμνης 

συλλέχθηκαν από τη Διεύθυνση Αλιείας Σερρών, βιβλιογραφικές αναφορές και ερευνητικά 

προγράμματα, για το διάστημα 1949-2011. Η βασική μεθοδολογία προσέγγισης ήταν να οργανωθούν 

τα δεδομένα των αλιευτικών χρονοσειρών σε ψηφιακά αρχεία και κατόπιν να μελετηθούν με διάφορες 

μεθόδους, όπως ανάλυση Τάσεων, (Trend Analysis), ανάλυση του Κινούμενου Μέσου Όρου (Moving 

Average) και μοντέλων ARIMA, οι οποίες παράγουν μοντέλα πρόβλεψης της αλιευτικής παραγωγής 

στο άμεσο μέλλον. Στη συνέχεια, αναλυθήκαν και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα των τριών μεθόδων 

και οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της παραγωγής μεταξύ τους. Από τη σύγκριση των τριών μεθόδων 

που εξετάσθηκαν, προέκυψε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν με ασφάλεια και οι τρείς μέθοδοι, εφόσον 

δίνουν ταυτόσημα αποτελέσματα. Η εφαρμοζόμενη αλιευτική διαχείριση που εφαρμόζεται στη 

περιοχή δεν είναι αρκετά προσαρμοσμένη στο φυσικό λιμνοποτάμιο περιβάλλον του υγροτόπου, με 

αποτέλεσμα την υπεραλίευση του και ιδιαίτερα κάποιων εμπορικά σημαντικών ειδών. Τα 

αποτελέσματα της εργασίας είναι χρήσιμα για τον ορθολογικό σχεδιασμό της αλιευτικής διαχείρισης 

της λίμνης Κερκίνης και την προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος. 
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71. Pasanidou E.C., Kokkinakis A.K., Kiritsi S., Andreopoulou Z., 2016. Preferences Of Young 

Consumers From Central Macedonia (Lagadas - Thessaloniki, Kilkis, Serres) In Fresh And Processed 

Fresh Water Fish (Lakes: Volvi, DoϊRani, Kerkini). 2nd International Congress on Applied Icthyology 

& Aquatic Environment (HydroMediT 2016). 10-12 November 2016. Messolonghi, Greece. 

 

Οι καταναλωτές αποτελούν βασικό κρίκο μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και η γνώση των 

προτιμήσεών τους στα αλιεύματα των εσωτερικών νερών μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση των 

όρων της αλιείας αλλά και της διάθεσής τους στην αγορά. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάστηκλε 

ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 704 νεαρά άτομα ηλικίας 17-18 ετών, σε 3 αστικά 

κέντρα (Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σέρρες), που βρίσκονται κοντά σε 3 σημαντικά λιμναία 

οικοσυστήματα της Κεντρικής Μακεδονίας (λ. Βόλβη, Δοϊράνη και Κερκίνη). Το ερωτηματολόγιο 

περιλάμβανε 2 ενότητες με προτιμήσεις για τα νωπά αλιεύματα των εσωτερικών νερών και τα 

μεταποιημένα. Οι μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 3 περιοχών έρευνας, μας δίνει την δυνατότητα 

εκτιμήσεων στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία για το άμεσο μέλλον της αλιείας τους και της 

ζήτησης τοπικών αλιευμάτων από τις λίμνες της. 

 

72. Andreopoulou, Z. & Kalfagianni, A. 2017. E-commerce Challenges in Herbs in Greek 

Internet Social Networks. International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2017). 

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki and Manchester Metropolitan 

University, UK. Thessaloniki, Greece. June 2017. pp. 320-326. ISBN: 978-960-287-156-0. 

 

Η παρούσα εργασία μελετά την αγορά βοτάνων στην Ελλάδα μέσω κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. 

Η έρευνα επικεντρώνεται στην καταγραφή και αξιολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

βρίσκονται στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στον τομέα των βοτάνων, με έμφαση στην 

ταξινόμηση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης σε ομάδες ανάλογα με τα εμπορικά και ψηφιακά 

χαρακτηριστικά τους. Μέσα από αυτή τη μελέτη αναφέρεται η σημασία της καθημερινής επικοινωνίας 

με τους οπαδούς των κοινωνικών μέσων. 

 

73. Kalfagianni, A., Andreopoulou, Z., Tsiaras, S., Tsekouropoulos, G. 2017, Assessment of the 

Internet market in Greece; The case of Mushrooms and Truffles In: Proceedings of the 6th 

International Symposium and 28th National Conference on Operational Research; 2017 June 8 – 10; 

Thessaloniki, Greece. Session 11: Digital Economy pp. 135 - 139 ISBN: 978-618-5255-02-2. 

 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει την διαδικτυακή αγορά των μανιταριών με έμφαση στις 

τρούφες. Η καλλιέργεια μανιταριών και τρούφας έχει αναπτυχθεί σημαντικά στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στη βελτίωση του εισοδήματος των δασόβιων και παραδασόβιων 

πληθύσμων, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη διαδικτυακή αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων. 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο 

μανιταριών και τρούφας. Οι εταιρίες ταξινομήθηκαν με βάση τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων 

τους κυρίως όσον αφορά στην προώθηση των προϊόντων. Από την έρευνα προκύπτει ότι όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα 

χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο όπως είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική προώθηση των προϊόντων προκειμένου να γίνουν περισσότερο 

ανταγωνιστικές και να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. 

 



 115 

74. Misso, R., Cesaretti, G.P., Andreopoulou, Z. & Marotta, A. 2017. Wine, Health, and Well-

being Sustainability: A Responsible Web Communication Strategy. International Conference on 

Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2017). Thessaloniki, Greece. June 2017. 

 

Οι στόχοι της Agenda 2030 σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνουντην εφαρμογή 

σύγχρονων πράσινων πολιτικών που εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες σε διάφορους τομείς της 

καθημερινή ζωής. Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο επικοινωνίας και χρησιμοποιείται με 

επιτυχία σε προγράμματα για νέους που πλήττονται από την ανεργεία στην περιφέρεια. Η παρούσα 

εργασία προτείνει μια διαδικτυακή στρατηγική με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

75. Salvia, R., Andreopoulou, Z. and Quaranta, G., 2017. The circular economy: A broader 

perspective for rural areas. 1st Joint Conference "Cooperative Strategies and value creation in 

sustainable food supply chain" organized by SIDEA (Società Italiana di Economia Agraria) and SIEA 

(Società Italiana di Economia Agro-Alimentare) held in Trani-Bisceglie 13-16 September 2017 

 

Στόχος της εργασίας είναι η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη περιφέρεια κάτων από το πρίσμα 

της αξιοποίησης των καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών και αναδυόμενων τεχνολογιών σε διάφορους 

τομείς της καθημερινής ζωής. Η ψηφιακή προοπτική ενσωματώνει νέα δυναμική στην κυκλική 

οικονομία και στη στρατηγική εφαρμογής της με βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων. 

 

76. Kostopoulos, V. & Andreopoulou, Z., 2017. Renewable Energy Sources Promotion in the 

areas of Peloponnese and Crete : The Internet Challenge. 18th Panhellenic Forestry Congress & 

International Workshop "Information technology, Sustainable Development, scientific networks and 

Nature protection". pp. 1339-1344. October 8-11, 2017, Edessa, Greece. 

 

Η παρούσα εργασία μελετά τη χρήση του Διαδικτύου για την προβολή επιχειρήσεων που αφορούν τις 

ανανεώσιμες πήγες ενέργειας που βρίσκονται στην Κρήτη και την Πελοπόννησο 

 

77. Gerontis, T, Andreopoulou, Z., Kokkinakis, A. & Karagiannidis, G. 2017. Development of 

Wireless Sensor Networks in Aquaculture. 18th Panhellenic Forestry Congress & International 

Workshop "Information technology, Sustainable Development, scientific networks and Nature 

protection". Pp 1584-1588. October 8-11, 2017, Edessa, Greece. 

 

Η εργασία απαριθμεί τις τεχνολογίες που εφαρμόζουν δίκτυα αισθητήρων και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μια υδατοκαλλιέργεια. Παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. 

 

78. Tzoulis, I. & Andreopoulou, Z., 2017. RFID Technologies and Wood Supply Chain. 18th 

Panhellenic Forestry Congress & International Workshop "Information technology, Sustainable 

Development, scientific networks and Nature protection". pp. 1607-1612.  October 8-11, 2017, 

Edessa, Greece. 

 

Η εργασία παρουσιάζει τις RFID τεχνολογίες για την εφαρμογή τους στην Ιχνηλασιμότητα του ξύλου 

και την εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

79. Denizopoulou A., Andreopoulou Z, Martzopoulou A., Fragos V. (2018). “Air quality: 

assessing natural ventilation on ontrolling indoor environmental parameters.” GLOREP 2108 

Conference, 15-17 November 2018, Timisoara, Romania. 

 

Στην παρούσα μελέτη μετρήθηκαν περιβαλλοντικές παράμετροι για την αξιολόγησην του φυσικού 

αερισμού εσωτερικών χώρων παραγωγής κάτω από το πρίσμα της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών 

που προστατεύουν το περιβάλλον και στηρίζουν τελικά την τοπική ανάπτυξη.  
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80. Kalfagianni, A. & Andreopoulou, Z., (2018) Quality Evaluation for Non – Wood Forest 

Products Business Websites in Internet, Networks In: Proceedings of the 6th International Conference 

on Contemporary Marketing Issues; 2018 June 27 – 29; Athens, Greece. pp. 560-565. ISBN: ISBN: 

978-960-287-158-4 (και προφορική παρουσίαση). 

 

Το Διαδίκτυο προσφέρει ποικίλα πλεονεκτήματα και οφέλη και συμβάλλει στη στρατηγική διαχείριση 

μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης και προώθησης στο Διαδίκτυο. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

δικτυακών τόπων, blogs και προφίλ κοινωνικών μέσων που προσπαθούν να προωθήσουν τα μη 

ξυλώδη δασικά προϊόντα (NWFP). Η ιστοσελίδα της επιχείρησης μπορεί να γίνει μια βιτρίνα και να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά έχοντας την πρόσθετη δυνατότητα να προσελκύσει και να διατηρήσει 

τον πελάτη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και περιγράφονται εργαλεία αξιολόγησης της 

ποιότητας των ιστοσελίδων. Ειδικότερα, οι έρευνες επικεντρώνονται στις ιστοσελίδες των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα ως προς 4 γενικές κατηγορίες 

χαρακτηριστικών όπως η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών, οι πληροφορίες της επιχείρησης, η 

σχεδίαση ιστοσελίδων και η χρηστικότητα του συστήματος, μελετώνται επίσης ποιοτικές μεταβλητές 

όπως η «κίνηση» των ιστοτόπων και ο συσχετισμός τους. 

 

81. Panitsidis, K., Kokkinakis, A., & Andreopoulou, Z. (2018).  C.I.F.S. (Citation IUCN 

Freshwater Species): Application Software for Citation and Assessment with IUCN Red List 

Categories and Criteria of Freshwater Species in Greece. 3rd International Congress on Applied 

Ichthyology & Aquatic Environment HYDROMEDIT 2018, November 8-11 Volos, Greece (ISBN: 

978-618-80242-5-0). 

 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη εφαρμογής για αναζήτηση των ειδών του κόκκινου 

βιβλίου της IUCN που αφορούν τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδος. Η διαδικτυακή αυτή 

εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας υποθέσεων για τα απειλούμενα είδη και αποτελεί εργαλείο 

για τη λήψη αποφάσεων. 

 

82. Papagrigoriou G., Denizopoulou A., Karagiovanidis M., Andreopoulou Z., Fragos V.P., 5-6 

April, 2019,  “ Environmental Management of Internal Mcroclimate: A Case Study in Livestock 

Building and Greenhouse in Greece” , International Workshop on Sustainable Water Ecosystems 

Management (SWEM 2019) Bucharest, Romania. 

 

Η διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος στις αγροτικές κατασκευές αποτέλεσε αντικείμενο 

συνεχούς έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες. Οι εσωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος διαδραματίζουν 

ζωτικό ρόλο στην ευημερία και την παραγωγικότητα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του σωστού 

περιβαλλοντικού ελέγχου είναι ότι οδηγούν στη μείωση του κόστους παραγωγής με την εξοικονόμηση 

φυσικών πόρων, ενέργεια, νερό κλπ.. Διάφοροι αισθητήρες χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση 

εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Επίσης, η ταχύτητα ανέμου 

μετρήθηκε χρησιμοποιώντας ένα ανεμόμετρο. Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις αμμωνίας και CO2 

καταγράφηκαν. 

 

83. Zikouli A., & Andreopoulou Z., (2019) How EU providers of forest carbon offsets calculate 

carbon emissions, resulting from Transport, and cost accounting projections for Greece, TAP 2019, 

23rd International Transport and Air Po;;ution Conference 15-17 May 2019, Thessaloniki, Greece 
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Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις συμμετέχουν ενεργά στην αλλαγή του κλίματος μέσω της δέσμευσης 

του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εθελοντική αγορά άνθρακα (C) (VCM) 

είναι ένας τρόπος απομόνωσης του αποτυπώματος τους C επενδύοντας σε δασικές δραστηριότητες, σε 

ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στόχος αυτής της έρευνας είναι να αναλύσει τη δασική πολιτική που 

ακολουθείται στα ευρωπαϊκά δάση, στοχευοντας στις πολιτικές άνθρακα και στα πρότζεκτ που 

υπολογίζουν άμεσα τον άνθρακα.  

 

11.3. Εργασίες δημοσιευμένες στα πρακτικα ελληνικών συνεδρίων με κριτές 

 

Πριν τη βαθμίδα του Λέκτορα 

1. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Α.Κ., Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 2000. Η Συμβολή της Πληροφορικής στη 

Δασική Υπηρεσία. Στο 9ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής 

Εταιρείας, 17-20 Οκτωβρίου 2000. Κοζάνη. Πρακτικά Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη. Σελ. 571-

583(ΙSΒΝ 960-87107-0-7) 

 

Η εργασία αυτή καταγράφει την υποδομή της πληροφορικής στα δασαρχεία της χώρας σε υλικό 

(hardware), υλικό (software), και ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης καταγράφει τις δυσκολίες που 

εμφανίζονται στη χρήση της πληροφορικής ως σήμερα και τη συνολική στάση που διαμορφώνεται. 

Καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές στην υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και παρατηρήθηκε 

έλλειψη ενός κεντρικού πλαισίου για όλη τη χώρα με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφορικής. 

Στα δασαρχεία της χώρας με την πληροφορική ασχολείται ένας μικρός αριθμός εργαζομένων, 

συνήθως δασολόγων και διοικητικών υπαλλήλων, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δε συμμετέχουν από 

έλλειψη επαρκών γνώσεων πληροφορικής. Στη συνέχεια τα δασαρχεία της χώρας ταξινομούνται σε 

ομάδες διάθεσης ως προς τη στάση που διαμορφώνουν σχετικά με την ως τώρα χρήση της 

πληροφορικής, την προοπτική επέκτασης της χρήσης, την δικτύωση της υπηρεσίας και την 

επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής. Στον πληθυσμό εντοπίστηκαν τρεις ομάδες 

διάθεσης. Η μια ομάδα, που καλείται ομάδα-διάθεσης-2 είναι απόλυτα θετική και είναι η 

πολυπληθέστερη. Η ομάδα-διάθεσης-1 εμφανίζει λιγότερο θετική στάση ενώ η ομάδα-διάθεσης-3 

είναι γενικά αρνητική. Οπότε, στις δυο από τις τρεις ομάδες διάθεσης που εμφανίζονται στον 

πληθυσμό, υπάρχει η ανάγκη για συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων αλλά και η οργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων πληροφορικής με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας στη δασική 

υπηρεσία. Ακόμη, προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δασικού-περιβαλλοντικού δικτύου 

παροχής υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών, για την αποτελεσματική λειτουργία της δασικής 

υπηρεσίας στην Ελλάδα. 

 

Στη βαθμίδα του Λέκτορα 

2. A.Γ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ, Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Α.Κ. ΔΟΥΚΑΣ, Λ. ΗΛΙΑΔΗΣ. 2003.Η συμβολή 

της ψηφιακής καταγραφής των οδικών δικτύων και του ανθρώπινου στην αειφορική ανάπτυξη της 

προστατευόμενης περιοχής Βάλια Κάλντα. Στα πρακτικά της 4ης Διεθνούς Εκθέσεως και 

Συνεδρίου HELECO 03 του ΤΕΕ για την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Τόμος Γ’, σελ. 

317-324 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την καταγραφή των οδικών δικτύων και του ανθρώπινου 

δυναμικού της προστατευόμενης περιοχής Βάλια Κάλντα και τη συμβολή τους ως παράγοντες 

αξιοποίησης στα πλαίσια της αειφορικής ανάπτυξης. Η καταγραφή αφορά διαφορετικά επίπεδα 

πληροφοριών, όπως είναι το οδικό δίκτυο της περιοχής και το ανθρώπινο δυναμικό των δασικών 

φορέων, σε συνδυασμό με γενικές διοικητικές πληροφορίες για την περιοχή. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίου και επιτόπιες επισκέψεις. Ερευνάται η δυναμική των εν 

λόγω παραγόντων στην ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής, μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της καταχώρησης σε μορφή ολοκληρωμένου 

εργαλείου πληροφορικής, ιδιαίτερα όταν συναντώνται πολλές διαφορετικές μορφές δεδομένων που 
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πρέπει να συνυπολογιστούν κατά την διαδικασία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων που αφορούν 

ορεινές προστατευόμενες περιοχές στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης και της προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

 

3. Z. ANDREOPOULOU, CH. GOUPOS, K. SOUTSAS. 2003. Databases and the Application of 

KDD Method in the Organization and Management of Human Resources in Forest Service. Στα 

Πρακτικά του 16ου Συνεδρίου της ΕΕΕΕ- Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Ερευνας, με τιτλο 

«Διοίκηση και Διαχείριση Εργων». 25-27 Σεπτεμβρίου , Λάρισα, τόμος Β’, σελ. 35-42 (ISBN 960-

87277-3-1) 

Η μέθοδος KDD (Knowledge Discovery in Database-Ανίχνευση γνώσης σε ΒΔ) είναι μια μέθοδος 

εξόρυξης γνώσης.  Αντικατοπτρίζει μια νέα μέθοδο στην τεχνολογία πληροφορικής για την ανεύρεση 

σημαντικών πληροφοριών από μεγάλα σύνολα δεδομένων αποθηκευμένων σε ΒΔ, οπότε προάγει την 

ισχυρή οργάνωση και διαχείριση της γνώσης που προκύπτει από τα δεδομένα στην απλή μορφή τους. 

Η μέθοδος KDD απομονώνει τάσεις και πρότυπα στα δεδομένα. Αξιολογούνται τα αποτελεσμάτα από 

την επεξεργασία μιας ΒΔ ανθρώπινων πόρων στην περιφερειακή Δ.Υ. με την μέθοδο KDD, που 

εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό 4 φορές. Σύμφωνα με τη μέθοδο εφαρμόζονται μαθηματικά μοντέλα 

στα αποθηκευμένα δεδομένα, και τα δεδομένα ομαδοποιούνται ωστε να γίνουν πιό κατανοητά στος 

χρήστες της ΒΔ. Αναγνωρίστηκαν διάφορες ομάδες περιφερειακών δασικών υπηρεσιών που 

δημιουργήθηκαν σύμφωνα με διαφορετικούς συνδυασμούς μεταβλητών που αφορούν το δυναμικό και 

τις ειδικότητες στο δασικό προσωπικό και την περιγραφή της αντιπροσωπευτικής περίπτωσης για 

κάθε ομάδα. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου προσφέρουν επιπλέον γνώση στον 

χρήστη σε θέματα δασικής διοίκησης, οπότε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από την Δασική 

Υπηρεσία για την επιτυχή κατανομή του δασικού προσωπικού και την αναγνώριση κρίσιμων σημείων 

στην διοικητική οργάνωση της υπηρεσίας.  

 

4. Z. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΟΥΤΣΑΣ, Χ. ΓΟΥΠΟΣ. 2003. Διερεύνηση των Παραγόντων που 

Eπιδρούν στην Ικανοποίηση από την Αξιοποίηση της Πληροφορικής στη Δασική Διοίκηση. Στα 

Πρακτικά του 16ου Συνεδρίου της ΕΕΕΕ- Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Ερευνας, με τιτλο 

«Διοίκηση και Διαχείριση Εργων». 25-27 Σεπτεμβρίου, Λάρισα, Τόμος Β’, σελ. 231-240 (ISBN 

960-87277-3-1) 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι παράγοντες που επιδρούν στην 

ικανοποίηση των εργαζομένων στη δασική υπηρεσία από την αξιοποίηση των υπηρεσιών 

πληροφορικής στη ροή εργασίας. Για τη διερεύνηση των παραγόντων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

κατηγορικής παλινδρόμησης. Η κατηγορική παλινδρόμηση ποσοτικοποιεί δεδομένα κατηγορικών 

μεταβλητών, ενώ αποσκοπεί στην άριστη γραμμική παλινδρόμηση των μετασχηματισμένων 

μεταβλητών. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μεταβλητές και τελικά επιλέχθηκαν 5 ανεξάρτητες 

μεταβλητές που αφορούσαν τα έτη που ήδη χρησιμοποιούνται υπολογιστές στην εκάστοτε δασική 

υπηρεσία,  τον αριθμό των χρηστών υπολογιστών, τον αριθμό των ατόμων που έχουν παρακολουθήσει 

σεμινάρια πληροφορικής, τον αριθμό των τμημάτων της υπηρεσίας όπου γίνεται χρήση υπολογιστών 

και το ποσοστό των εργασιών της υπηρεσίας που εκτιμάται ότι εκτελείται με τη βοήθεια υπολογιστών. 

Η εξαρτημένη μεταβλητή αφορά την ικανοποίηση από τη χρήση υπολογιστών στη δασική υπηρεσία 

και κυμαίνεται από μηδενική έως άριστη. Το μοντέλο αυτό ικανοποιεί όλες τις συνθήκες και εξηγεί 

λογικά την εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

5. Ζ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΤΑΣΟΥΛΑΣ. 2003. Ανάπτυξη πρότυπης ιστοσελίδας για την 

οργάνωση και διάθεση πληροφοριακού υλικού κυνηγετικών συλλόγων. Η περίπτωση του 

Κυνηγετικού Συλλογου Ιωαννίνων. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής 

Εταιρείας, «Δασική Πολιτική και Πρεμνοφυή Δάση» 29/9-2/10/2003. Ολυμπία. Σελ. 505-511. 

(ISSN 1109-7574) 
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Η εργασία αυτή αναφέρεται στην ανάπτυξη μιας πρότυπης ιστοσελίδας, με τη χρήση της οποίας θα 

γίνεται πιο εύκολη η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των 

Κυνηγετικών Συλλόγων και των ίδιων των κυνηγών. Σκοπός της εργασίας είναι με την ανάπτυξη της 

σχετικής ιστοσελίδας να δοθεί έμφαση στην αμεσότητα της πληροφορίας, στην συμμετοχή στους 

φορείς διαχείρισης, αλλά και στην επιμόρφωση και στη διαμόρφωση κυνηγετικής συνείδησης. Η 

εργασία αυτή περιγράφει την ανάπτυξη μιας πρότυπης ιστοσελίδας για την οργάνωση και διάθεση 

πληροφοριακού υλικού κυνηγετικών συλλογων, ενώ για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκε 

πλήρες πληροφοριακό υλικό από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Για την ανάπτυξη της 

ιστοσελίδας αξιοποιήθηκαν οι αρχές σχεδιασμού διαδικτυακών τόπων ώστε οι τελικοί χρήστες του 

διαδικτυακού περιβάλλοντος να εξασφαλίζουν αποτελεσματική πλοήγηση και να καταλήγουν με 

ευκολία στο θέμα που αναζητούν, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. 

Περιλαμβάνονται κείμενα, ανακοινώσεις, φωτογραφικό υλικό, χαρτες κ.λπ. Πρόκειται για την 

ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας με σταθερή δομή , χωρισμένη σε δύο πλαίσια (frames), στο αριστερό των 

οποίων εμφανίζονται μόνιμα οι υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) και στο δεξιό το εκάστοτε αρχείο με το 

οποίο συνδέονται αυτοί. Οι συνδέσεις έγιναν με αρχεία κειμένου (doc), αρχεία εικόνας (jpg, gif) όπως 

και περαιτέρω δεσμούς (links) με άλλες διευθύνσεις του διαδικτύου. Έτσι, κάθε κυνηγός έχει τη 

δυνατότητα μέσω του διαδικτύου, να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις και ανακοινώσεις 

σχετικά με το κυνήγι, να έχει πρόσβαση σε οδικούς και θεματικούς χάρτες της περιοχής 

ενδιαφέροντος του, να επικοινωνεί με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, να ενημερώνεται για την 

ιστορία και το έργο τους και να βλέπει φωτογραφίες από θηράματα και βιότοπους διευρύνοντας 

επωφελώς έτσι τις γνώσεις του για το κυνήγι και βοηθώντας παράλληλα στην καλύτερη διαχείρισή 

του. Ο διαδικτυακός τόπος που αναπτύχθηκε αποτελέι πρότυπο για τον σχεδιασμό των σχετικών 

ιστοσελίδων περιφερειακών κυνηγετικών συλλόγων στη χώρα μας. 

 

6. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ.Σ. 2003. Η συμβολή της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στα πρακτικά του Συνεδρίου για τις «Στρατηγικές Aνάπτυξης των 

ΛΕΠ», Τμήμα Περιβάλλοντος-Τμήμα Γεωγραφίας. Παν/μιο Αιγαίου, 21-23 Νοεμβρίου 2003, 

Μυτιλήνη,  Σελ. 279-295 (ISBN 960-88031-0-1) 

 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισέλθει δυναμικά στη ζωή μας με την παραγωγή χρήσιμων προιόντων και 

υπηρεσιών για το κοινωνικό σύνολο και παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς διείσδυσης 

στη χώρα μας. Η αξιοποίηση των δικτύων και ειδικότερα των διαδικτυακά παρεχόμενων υπηρεσιών 

της τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας, μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Less Favored Areas), όπως είναι οι 

απομακρυσμένες περιοχές, οι ορεινές περιοχές και τα νησιά, στα πλαίσια των σχετικών οδηγιών της 

ΕΕ., για περιφερειακή ανάπτυξη βασισμένη στους τοπικούς φυσικούς πόρους. Σκοπός της παρούσας 

μελέτης είναι αφού παρουσιαστεί η εμπειρία σε κατοίκους της Ε.Ε. από την εφαρμογή των δικτυακών 

υπηρεσιών της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, να 

διερευνηθούν οι προοπτικές και προυποθέσεις για την προσαρμογή και υλοποίηση ανάλογων 

προγραμμάτων σε Λ.Ε.Π., όπως είναι κυρίως οι ορεινές δασικές περιοχές και τα νησια στον ελληνικό 

χώρο.  Περιγράφεται η εμπειρία της Ε.Ε. όπου οι δικτυακές υπηρεσίες της τηλεργασίας και της 

τηλεκπαίδευσης συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αναβάθμιση των προσφερόμενων ευκαιριών για 

εκπαιδευτική και επαγγελματική αποκατάσταση των κατοίκων σε Λ.Ε.Π. ενώ μελετώνται οι 

προυποθέσεις και οι βασικοί παράγοντες για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε Λ.Ε.Π. 

κάτω από τις κατάλληλες θεματικές. Οι νέες τεχνολογίες και ο βαθμός διείσδυσης τους στον ελληνικό 

χώρο δίνουν θετικές προοπτικές για την ικανοποίηση των απαραίτητων υποδομών για την υλοποίηση 

ανάλογων προγραμμάτων. Ειδικότερα η δημιουργία τοπικών κέντρων πληροφορικής με τον 

κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο επίτευξης αναπτυξιακών στόχων. 

Η αξιοποίηση των δικτυων και των δικτυακά παρεχόμενων υπηρεσιών προσφέρει νέες ευκαρίες για 

επαγγελματική επανένταξη στους κατοίκους με την επανακατάρτιση τους και την ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων, ειδικών γνώσεων και πρακτικών, την παροχή κινήτρων για την εμπορική αξιοποίηση των 
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τοπικών προιόντων και του φυσικού περιβάλλοντος, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των ρυθμών 

εγκατάλειψης των ΛΕΠ από τον πληθυσμό.  

 

7. ΓΗΤΑΣ, Ι.Ζ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ.Σ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, Α.Κ., 2004. «Ολοκληρωμενη 

Περιβαλλοντικη και Αλιευτικη Διαχειριση των Λιμνοθαλασσιων Οικοσυστηματων της Ν.Α. 

Καβαλας με Χωρικη Βαση Δεδομενων». Στα πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Πανελληνίου 

Συνεδρίου της Ε.Ε. Φυσικών για την “Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Περιβάλλον», 9-12 

Δεκεμβρίου Νοεμβρίου 2004, Θεσσαλονίκη, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., σελ. 111-114. (Cd-Rom) 

 

Οι λιμνοθάλασσες είναι ιδιαίτερα δυναμικά οικοσυστήματα που διαμορφώθηκαν και εξαρτώνται 

άμεσα από την δράση των ποταμών και της θάλασσας. Αποτελούν τόπους υψηλής οικολογικής 

σημασίας, τόσο για τη πανίδα που φιλοξενούν όσο και για την χλωρίδα τους, ενώ ταυτόχρονα 

θεωρούνται ιδιαίτερα πολύτιμες για τον άνθρωπο, που τις χρησιμοποιεί ως πηγή αλιευμάτων. Ο 

σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας, για την ολοκληρωμένη ορθολογική, 

περιβαλλοντική και αλιευτική διαχείριση των λιμνοθαλασσών της χώρας μας, με τη χρήση χωρικών 

ψηφιακών βάσεων δεδομένων. Για την υλοποίηση της εργασίας αυτής χρησιμοποιήθηκαν 

επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τις επτά λιμνοθάλασσες των εκβολών του ποταμού Νέστου, στη 

Ν.Α. Καβάλας, οι οποίες προέρχονται κυρίως από βιβλιογραφικές αναφορές και σχετικά ερευνητικά 

προγράμματα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, αφορούν περιγραφικές, ποιοτικές και ποσοτικές 

πληροφορίες, μεταξύ άλλων δε είναι τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των λιμνοθαλασσών, η 

ιχθυοπανίδα, η αλιευτική παραγωγή, οι χρήσεις, οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις, ο προτεινόμενος 

βαθμός προστασίας τους κλπ. και αποθηκεύθηκαν σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Η σχεσιακή 

βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την ανάπτυξη μιας χωρικής βάσης δεδομένων, σε 

περιβάλλον GIS. Τελικό αποτέλεσμα ήταν η δυνατότητα αναλύσεων χωρικού τύπου, η παραγωγή 

θεματικών χαρτών και η οπτικοποίηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε λιμνοθάλασσας.  

Η χωρική απεικόνιση της πληροφορίας, στα πλαίσια μιας διαδικασίας διαχείρισης δεδομένων, 

διευκολύνει την αναγνώριση κοινωνικών, παραγωγικών, οικονομικών και βιολογικών αξιών των 

λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων, στα πλαίσια της αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων κατά τη 

λήψη αποφάσεων. Οπότε, η προτεινόμενη εφαρμογή αποτελεί ένα αποτελεσματικό πιλοτικό εργαλείο 

για το σχεδιασμό της ολοκληρωμένης διαχείρισης αυτών των ιδιαίτερων οικοσυστημάτων, ώστε να 

βασίζεται σε τοπικά χαρακτηριστικά και πάντοτε στα πλαίσια της αειφορικής τους αξιοποίησης. 

 

8. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ.Σ., ΗΛΙΑΔΗΣ, Λ.Σ., ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ.Γ., ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, 

Α.Κ. 2004. Καταγραφη, αναλυση και παρουσίαση των τοπικων παραγωγικων δομων του ορεινου 

δημου Βαρδουσιων με την αξιοποιηση Βασεων Δεδομενων και τεχνολογιας Ηtml. Στα Πρακτικά 

του 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, 7 - 9 Μαϊου 2004 Ορεστιάδα, σελ. 425-433. 

(ISBN 960-87107-6-6) 

 

Ο δήμος Βαρδουσίων στον ορεινό όγκο της Κεντρικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται από χαμηλή 

πληθυσμιακή πυκνότητα, μικρές καλλιέργειες, έντονη κτηνοτροφία και έλλειψη υποδομών.  Η 

διατήρηση διαδικτυακού τόπου για την περιοχή, στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας, της 

ελκυστικότητας με την παροχή ενός φάσματος πληροφοριών εξειδικευμένων και πιστοποιημένων, και 

στην αναγνωρισιμότητα της περιοχής κυρίως από εξειδικευμένο κοινό. Παράλληλα υποστηρίζει 

τοπικές επιχειρηματικές προσπάθειες στην εμπορία και στον τουρισμό για την αξιοποίηση των 

φυσικών πόρων της περιοχής, των παραδοσιακών προϊόντων, της λαϊκής τέχνης. Για τη συλλογή των 

δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου με συνεντεύξεις. Τα δεδομένα 

καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων με χρήση της MS Access. Τέλος, το σύνολο των πληροφοριών σε 

μορφή κειμένου, γραφημάτων, φωτογραφιών και η βάση δεδομένων καταχωρήθηκαν σε ιστοσελίδα 

που αναπτύχθηκε με το λογισμικό Macromedia Dreamweaver MX. Η γλώσσα HTML αξιοποιείται για 

τη δημιουργία και την αποτελεσματική σύνδεση των επιμέρους σελίδων που αναπτύσσονται και 

αποτελούν το διαδικτυακό χώρο. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε δομή ευέλικτη και φιλική για τον 
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τελικό χρήστη, περιλαμβάνει ένα πλήθος αξιόπιστων πληροφοριών, και προάγει την περιοχή ως τόπο 

τουριστικού προορισμού συμβάλλοντας έτσι στην περιφερειακή ανάπτυξη.  

 

9. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α.Κ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ.Β., ΣΙΝΗΣ Α.Ι.2004. 

Οργανωση περιβαλλοντικων και αλιευτικων δεδομενων για την αειφορικη διαχειριση των λιμνων 

της Μυγδονιας λεκανης Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, 7 - 9 

Μαϊου 2004 Ορεστιάδα, σελ. 104-110 (ISBN 960-87107-6-6) 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει την πολυμεσική οργάνωση και παρουσίαση περιβαλλοντικών και 

αλιευτικών δεδομένων του συμπλέγματος των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης στη Μυγδονία λεκάνη, 

με στόχο την αξιοποίηση τους στην αλιευτική τους διαχείριση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία από ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν 

περιγραφικές, ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες της περιοχής. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 

δεδομένα για τη τροφική κατάσταση των λιμνών, τις μεταβολές της αλιευτικής τους παραγωγής, την 

ιχθυοπανίδα και τις μεταβολές της αφθονίας των ιχθυοπληθυσμών της, στοιχεία για την 

αναπαραγωγική βιολογία των σημαντικότερων αλιευόμενων ειδών και τέλος στοιχεία ανθρωπογενών 

επεμβάσεων που επηρεάζουν την επιτυχία της αναπαραγωγής τους. Επίσης, ως συμπέρασμα 

παρατίθεται στην εφαρμογή ένα τεκμηριωμένο επιστημονικά σχέδιο για τη προστασία των 

ιχθυαποθεμάτων και την ορθολογική αλιευτική διαχείριση των δύο λιμνών. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε 

έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη σε ένα CDrom, κάνοντας όμως χρήση της ιεραρχικής δόμησης 

ιστοσελίδων, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά ως αυτοτελής διαδικτυακός τόπος.Η 

εφαρμογή αναπτύχθηκε σε δομή ευέλικτη και φιλική για τον τελικό χρήστη, περιλαμβάνει ένα πλήθος 

αξιόπιστων πληροφοριών ώστε να αποτελεί έγκυρη βιβλιογραφική αναφορά σε επιστημονική έρευνα 

αλλά και στην εκπαίδευση. Για τη δημιουργία της εφαρμογής επιλέχθηκε το λογισμικό FrontPage 

2000 της Microsoft . Η υλοποίηση της εφαρμογής επίσης υποστηρίχθηκε από το λογισμικό Adobe 

Photoshop V.7, για το σχεδιασμό οπτικού υλικού, ενώ το λογισμικό Fine Reader V.5 αξιοποιήθηκε σε 

συνδυασμό με το MS-Office 2000 για την ανάπτυξη του ψηφιακού υλικού που καταχωρήθηκε στο 

CD, σε μορφή αρχείων κειμένου και αρχείων εικόνας (jpg, gif). Το τελικό προϊόν στο οποίο 

αναφέρεται η εργασία αποτελεί ένα δυναμικό πιλοτικό εργαλείο για την διάδοση τεχνογνωσίας που 

αφορά τη μελέτη και τον εμπεριστατωμένο σχεδιασμό σύγχρονης αλιευτικής διαχείρισης και σε άλλες 

λίμνες της χώρας μας, με στόχο την ολοκληρωμένη αειφορική τους διαχείριση.  

 

10. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ.Σ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Σ.Σ, ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.Σ.,, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Α.Κ. 

2004. Αναπτυξη και αξιοποιηση διαδικτυακου περιβαλλοντος πολλαπλων σκοπων. Στα 

Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, 7 - 9 Μαϊου 2004 Ορεστιάδα, σελ. 

814-821(ISBN 960-87107-6-6) 

 

Η πληροφοριακή τεχνολογία συνεισφέρει αποφασιστικά και στις περιβαλλοντικές επιστήμες μέσω της 

ολοκλήρωσης των πληροφοριών και καθιστώντας προσιτά τα δεδομένα και τη γνώση σε ένα ευρύτερο 

κοινό, κυρίως μέσω της χρησιμοποίησης του WWW. Η εργασία αυτή  παρουσιάζει τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Δασικής Πληροφορικής, ενός διαδικτυακού 

περιβάλλοντος πολλαπλών σκοπών που εξυπηρετεί όχι μόνο την προβολή ποικίλου πληροφοριακού 

υλικού για το εργαστήριο, το ερευνητικό έργο, το πρόγραμμα σπουδών, το προσωπικό, χρήσιμες 

ανακοινώσεις αλλά παρέχει και ζωντανή διαδραστική επικοινωνία, τεχνική υποστήριξη σε πραγματικό 

χρόνο, χρήσιμες συνδέσεις και παροχή λογισμικού. Η ιστοσελίδα του εργαστηρίου δημιουργήθηκε 

χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Macromedia Dreamweaver MX 2004™ σε δομή φιλική για εύκολη 

και αποτελεσματική πλοήγηση. Για την ανάπτυξη των ενεργών πλήκτρων /υπερσυνδέσεων 

αξιοποιήθηκε το λογισμικό Flash MX 2004 της Macromedia. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής 

χρειάστηκε και εισαγωγή κώδικα κατά τη φάση του σχεδιασμού. Χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή 

Windows media encoder για την κωδικοποίηση και συμπίεση του ήχου και της εικόνας (audio/video 

streaming) με σκοπό την μορφοποίηση των πληροφοριών για την λήψη από υπολογιστές οι οποίοι 

έχουν μικρές ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο χρήστης θα λάβει τις αποστελλόμενες 
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πληροφορίες χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη εφαρμογή των Windows, Μedia Player η οποία 

αναπαράγει τα ψηφιακά πολυμέσα όπως μουσική, βίντεο, CD και ραδιόφωνο μέσω Διαδίκτυου. 

Διαμέσου του Windows Media Player ο χρήστης συνδέεται στον εξυπηρετητή (server) του 

εργαστηρίου μέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). 

 

11. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ., ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α.Κ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θ. 2004. Αναπτυξη πιλοτικης 

βασης δεδομενων για την οργανωση και αξιοποιηση περιβαλλοντικων δεδομενων ποταμιων 

οικοσυστηματων. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, 7 - 9 Μαϊου 

2004 Ορεστιάδα, σελ. 805-813.(ISBN 960-87107-6-6) 

 

Τα ποτάμια αποτελούν ιδιαίτερης σημασίας οικοσυστήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν τελευταία 

σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η εργασία αυτή περιγράφει την ανάπτυξη μιας βάσης 

δεδομένων των ποτάμιων οικοσυστημάτων της χώρας μας, με σκοπό την αξιοποίηση της στην 

ολοκληρωμένη περιβαλλοντική τους παρακολούθηση. Για την εκπόνηση της εργασίας σε πιλοτικό 

επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικές καταγραφές που αφορούν τους ποταμούς Στρυμόνα και 

Αγγίτη στη Β. Ελλάδα. Τα δεδομένα προέρχονται από βιβλιογραφικές επιστημονικές αναφορές, 

μελέτες και ερευνητικά προγράμματα. Οι περιγραφικές, ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες όπως τα 

φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων οικοσυστημάτων, η ιχθυοπανίδα, οι χρήσεις, οι 

ανθρωπογενείς επεμβάσεις και ο προτεινόμενος τρόπος προστασίας τους, αποθηκεύθηκαν σε μια 

σχεσιακή βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό. Τα δεδομένα έχουν οργανωθεί σε 

πολλαπλούς πίνακες,. Η αποθήκευση και η ανάκτηση των δεδομένων γίνεται κάτω από ενιαίο 

εργαλείο διαχείρισης, με πολλαπλές φόρμες που υποβοηθούν τον έλεγχο της ροής μέσα στη βάση 

δεδομένων ώστε η εφαρμογή να έχει δομή ευέλικτη και φιλική για τον τελικό χρήστη. Περιλαμβάνει 

ένα πλήθος αξιόπιστων πληροφοριών, ενώ η οργάνωση τους διευκολύνει την υλοποίηση νέων 

εφαρμογών στήριξης αποφάσεων στα πλαίσια της παρακολούθησης τους αλλά και της αειφορικής 

τους αξιοποίησης. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα ΒΔ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης 

για τους φορείς διαχείρισης, προστασίας, και έρευνας 

 

12. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Α.Κ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ.Σ., ΙΩΑΝΝΟΥ, Κ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Σ.Σ. 

2004. “Τα Πανεπιστημιακά Δάση και Λιβάδια στο διαδίκτυο: Kαταγραφή, παρουσίαση και 

ανάδειξη της προσφοράς τους». Στα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου 

της Ε.Λ.Ε. , 10-12 Νοεμβρίου 2004, Βόλος, σελ. 571-576 (ISBN 960-86416-3-2) 

 

Η πληροφοριακή τεχνολογία καθιστά προσιτή την ενημέρωση ενός ευρύτερου κοινού, κυρίως μέσω 

της χρησιμοποίησης του Διαδικτύου. Η εργασία αυτή  παρουσιάζει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 

την υλοποίηση ενός δικτυακού τόπου ο οποίος παρέχει ποικίλο πληροφοριακό υλικό για τα 

Πανεπιστημιακά Δάση και Λιβάδια και τις γείτονες περιοχές και ένα σύνολο δεδομένων τόσο 

εξειδικευμένων όσο και πιστοποιημένων, σε μορφή κειμένων, εικόνων και γραφημάτων. Παράλληλα, 

η διατήρηση της ιστοσελίδας στοχεύει στην ανάδειξη των συγκεκριμένων ορεινών περιοχών. Η 

ιστοσελίδα δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Macromedia Dreamweaver MX 2004™ 

σε δομή φιλική για εύκολη και αποτελεσματική πλοήγηση. Η διατήρηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 

για τα Πανεπιστημιακά Δάση και Λιβάδια, στοχεύει στη βελτίωση της καταγραφής και παρουσίασης 

τους καθώς επίσης και στην ανάδειξη της ελκυστικότητας, στη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας τους 

αλλά και στην προβολή των γύρω περιοχών. Παράλληλα υποστηρίζει τοπικές προσπάθειες για την 

αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής και των παραδοσιακών προϊόντων  ενώ ταυτοχρόνως 

λειτουργεί και σαν επικουρικό μέσο για τις τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η ιστοσελίδα 

απαιτείται να συνδεθεί σε σχετικές πύλες στο διαδίκτυο (portal). 

 

13. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ, Η., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ.Σ., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Σ.Σ. 2004. «E-services: 

πρωτοβουλίες και προοπτικές για την Αειφορική Ανάπτυξη». Στα πρακτικά του 6ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Ε. Φυσικών για την “Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και 
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Περιβάλλον», 9-12 Δεκεμβρίου Νοεμβρίου 2004, Θεσσαλονίκη, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., 

σελ. 23-26 (Cd-Rom) 

 

Οι υποστηρικτές της τεχνολογικής προσέγγισης υποστηρίζουν ότι η αειφορία μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από το υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης με κάποιες ενδεχόμενες αλλαγές, όπως η εισαγωγή και 

χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Οι νέες τεχνολογίες, όπως είναι οι Tεχνολογίες 

Πληροφοριακής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies-ICT’s), 

αποτελούνται από υλικό (hardware), λογισμικό (software), δίκτυα (networks) και μέσα (media) για την 

συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, μετάδοση και παρουσίαση των πληροφοριών σε μορφή 

δεδομένων, κειμένων, ήχου, εικόνας, βίντεο, κ.λπ.. Οι δικτυακά παρεχόμενες υπηρεσίες (e-services) 

διευκολύνουν την αποθήκευση και ολοκληρωμένη οργάνωση μεγάλου όγκου δεδομένων παρέχοντας 

την δυνατότητα για ασφαλή διάδοση της πληροφορίας, ανάλυση σε πραγματικό χρόνο και 

προσομοίωση.  

Στην εργασία αυτή αναγνωρίζονται και καταγραφονται οι πρωτοβουλιες που αναπτύσσονται σε 

διεθνές επίπεδο για την αξιοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιων. Ειδικότερα, αναλύονται οι 

διαστάσεις κατα τις οποίες οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών συμβάλλουν στην 

αειφορική ανάπτυξη και  την προστασία του περιβάλλοντος. Διεθνείς πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί 

για την διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Στόχων για τη 

Χιλιετία (Millennium Development Goals), θεσπίστηκαν από τον ΟΗΕ το έτος 2000, σε συνεργασία 

με διεθνείς οργανισμούς και αναπτυξιακούς φορείς και πρωτοβουλίες (G8). Οι διαδικτυακές 

υπηρεσίες μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας 

και ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης, δρομολογώντας νέες απόψεις και καταστάσεις που αφορούν 

το περιβάλλον προσφέροντας απρόσκοπτα γνώση και ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ οργανισμών, 

κρατών και πολιτών, εκπαίδευση αλλά και ενημέρωση του κοινού αυξάνοντας παράλληλα το βαθμό 

της πληροφόρησης. Η περιβαλλοντική παρακολούθηση των διαφόρων οικοσυστημάτων με την 

αξιοποίηση των τεχνολογιών δικτύων μπορεί να οδηγήσει στη πρόβλεψη και στη συνέχεια στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας μπορεί να προσανατολίσει 

προς την λύση ενεργειακών και άλλων διλημμάτων της κοινής γνώμης. 

 

14. Ζ. ANDREOPOULOU, E. PIMENIDIS, S. VASSILIADOU, S.SOFIOS. 2005. Digitized Public 

Services: Assessing E-Government Readiness in Forest Services. (στην αγγλική γλώσσα). 

Πρακτικά, 1ο  Συνέδριο της Eλληνικής Eταιρείας Συστημικών Μελετών- HSSS (Hellenic 

Systemic Studies Search) με θέμα «Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και Διακυβέρνησης», 12-14 

Μαίου 2005, Τρίπολη, σελ. 466-474. (Cd-Rom) 

 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (eGovernment) καθορίζεται ως η αξιοποίηση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση με στόχο να βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες 

και να ενδυναμώσει την εφαρμογή νέων στρατηγικών σχεδιασμών που παρέχονται στο κοινό. Είναι 

προφανές ότι για να αξιοποιήσει ο δημόσιος τομέας τις νέες τεχνολογίες πρέπει να είναι σε 

«ηλεκτρονική ετοιμότητα», οσον αφορά υποδομές αλλά και προσβασιμότητα.  

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη μελέτη της e-ετοιμότητας της Δασικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα. 

Η e-ετοιμότητα αξιολογείται όσον αφορά την ικανότητα ενός οργανισμού να καρπωθεί τα οφέλη από 

τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε τρόπο που να προάγονται οι υπηρεσίες που 

παρέχονται στο ευρύ κοινό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου στο 

δασικό προσωπικό των δασικών μονάδων στην περιφερεια Αν. Mακεδονίας/Θράκης. Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν την αναγκαιότητα για την ταχεία εισαγωγή ή/και επέκταση της χρήσης 

νέων τεχνολογιών στη Δασική Υπηρεσία και ιδιαίτερα σχετικά με τις διαδικτυακά παρεχόμενες 

υπηρεσίες (e-services). Είναι αναμενόμενο ότι τετοιου είδους τεχνολογίες θα αναβαθμίσουν την 

αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της Δασικής Υπηρεσίας. Καθορίζεται επίσης και η πρόταση για 

ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που θα αναπτύσει την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο της e-

διακυβέρνησης, το οποίο αφορά σε θέματα ασφάλειας, διαφάνειας και βελτίωσης της διαλογικότητας 
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με τον πολίτη με σκοπό την ολοκλήρωση διεργασιών μεταξύ της Δασικής Υπηρεσίας και των 

πολιτών.  

 

15. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α.Κ, ΚΥΡΚΕΝΙΔΗΣ Ι.Β. 2005. Προώθηση 

Προϊόντων Απομακρυσμένων Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας με Ιστοσελίδα. 2ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου Υδροβιολογίας-Αλιείας, 13-14 Μαΐου 2005, Βόλος, σελ. 61-76 

 

Ο εγχώριος κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών περιλαμβάνει πολλές απομακρυσμένες μονάδες 

παραγωγής από τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης και βρίσκεται σε μειονεκτική θέση λόγω της 

έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδιασμού προώθησης των προϊόντων του. Αντίστοιχα, στη σύγχρονη 

επιχειρηματική δραστηριότητα ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) αποτελεί έναν σημαντικό πόρο, 

προσελκύοντας και διατηρώντας το αγοραστικό ενδιαφέρον.  

Η εργασία αυτή περιγράφει το σχεδιασμό ενός  πρότυπου διαδικτυακού τόπου που έχει σκοπό να 

διευκολύνει τη προώθηση προϊόντων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που προέρχονται από 

απομακρυσμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, μέσα από την προβολή τους στο διαδίκτυο. Κύριος 

στόχος της δημιουργίας της είναι η συμβολή της στην αναγνωρισιμότητα της μονάδας παραγωγής, η 

διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας της στο διαδίκτυο και η αποτελεσματική διακίνηση μεγάλου όγκου 

σχετικών πληροφοριών σχετικών με τη μονάδα και τη παραγωγής της στους δυνητικούς πελάτες. 

Για τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας αξιοποιούνται βασικές αρχές που αφορούν την χρησιμότητα και 

την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών τόπων, όπως επίσης περιέχονται στοιχεία που ενισχύουν 

τόσο την ανάπτυξη και την υλοποίηση εμπορικών συνδιαλλαγών όσο και την αποτελεσματική 

προβολή των τρόπων παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που 

προβάλει. Η ιστοσελίδα περιέχει μεταξύ άλλων βασικές αναγνωριστικές πληροφορίες για τη 

συγκεκριμένη μονάδα ιχθυοπαραγωγής που αφορά, με τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, το είδος των 

προϊόντων που παράγονται και είναι προς διάθεση, τη μορφή και το τύπο τους, τα διαθέσιμα 

αποθέματα, τη μέθοδο και τη διαδικασία της παραγωγής - με τα ανάλογα πρότυπα πιστοποίησης (αν 

υπάρχουν), τις επιλογές του τρόπου και τόπου διάθεσης των προϊόντων - ειδικά για απομακρυσμένες 

μονάδες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, φόρμες παραγγελίας και οικονομικής συναλλαγής και 

τέλος διάφορες συνδέσεις σχετικών διαδικτυακών τόπων με σχετικό ιχθυοκαλλιεργητικό περιεχόμενο. 

Η διαδικτυακή εφαρμογή που περιγράφεται εδώ μπορεί να αξιοποιηθεί από υφιστάμενες μικρές και 

απομακρυσμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, είτε αυτές βρίσκονται σε δύσβατους ορεινούς τόπους 

και αφορούν την καλλιέργεια της πέστροφας ή άλλων ψαριών των εσωτερικών υδάτων, είτε 

βρίσκονται σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές και ασχολούνται με την καλλιέργεια ευρύαλων 

ειδών ψαριών. Επιπρόσθετα, μπορεί να διαμορφωθεί τόσο σε ατομική όσο και σε μορφή ‘portal’, με 

εξειδικευμένο ή τοπικό χαρακτήρα παρουσίασης και άλλων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, 

συνδυάζοντας έτσι  τη προβολή πολλών χαρακτηριστικών. Επομένως, η αξιοποίηση της ως 

διαδικτυακή υπηρεσία, μπορεί να συμβάλλει θετικά όχι μόνο προς την κατεύθυνση της προώθησης 

τοπικών προϊόντων απομακρυσμένων μονάδων παραγωγής ψαριών, αλλά στην υλοποίηση 

ολοκληρωμένων τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

των κατοίκων απομακρυσμένων και επομένως λιγότερο ευνοημένων περιοχών. 

 

16. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ., ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α.Κ., ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛ. 2005. Στρατηγικές 

Προώθησης Προϊόντων Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας με Τηλεματικές Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. 

2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Υδροβιολογίας-Αλιείας 13-14 Μαϊου 2005, Βόλος, σελ. 101- 114. 

 

Στην εργασία αυτή περιγράφεται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο προώθησης προϊόντων μονάδων 

ιχθυοκαλλιέργειας που αξιοποιεί το σύγχρονο Διαδίκτυο και τις δικτυακές υπηρεσίες, με στόχο την 

αποτελεσματικότερη προώθηση τους, τη παρακολούθηση των αγοραστικών τάσεων και την 

ορθολογική οργάνωση της παραγωγής τους. Επίσης, εξετάζεται η αξιοποίηση των υπηρεσιών του 

διαδικτύου μέσα από τις υφιστάμενες δομές της διακίνησης των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στον 

ελληνικό χώρο.  
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Στο προτεινόμενο μοντέλο, αναπτύσσονται οι δυνατότητες προβολής των μονάδων παραγωγής, η 

παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα, οι οικονομικές συναλλαγές με τους πελάτες και η παράδοση 

στον αγοραστή. Περιγράφονται επίσης τα πλεονεκτήματα για τους πελάτες και τη μονάδα παραγωγής, 

τα προβλήματα που εμφανίζονται από την ενσωμάτωση των νέων καναλιών διάθεσης, η μετάβαση 

από το παραδοσιακό στο νέο μοντέλο και τέλος οι απαιτήσεις σε τεχνολογία, τεχνογνωσία και 

υποδομές. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από αυτό το μοντέλο είναι 

το τηλεμπόριο (e-commerce), οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου (e-banking), οι ψηφιακές 

βιβλιοθήκες (e-library), κ.λ.π. Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην προώθηση της παραγωγής μπορεί να 

οδηγήσει σε σημαντική μείωση του συνολικά απαιτούμενου χρόνου συναλλαγής και στο κόστος της, 

παράγοντες που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για ευαίσθητα προϊόντα όπως είναι τα ιχθυηρά. 

Επιπρόσθετα, οι διαδικτυακές υπηρεσίες μπορούν να συμβάλλουν στην αποκέντρωση των 

δραστηριοτήτων και στη γενικότερη αειφορική ανάπτυξη, που είναι συμβατή με τη προστασία του 

περιβάλλοντος, καθώς αξιοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακές διαδικτυακές υποδομές σε ένα 

ολοκληρωμένο ψηφιακό μοντέλο προώθησης προϊόντων από μικρές μονάδες ιχθυοπαραγωγής, με 

τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται η περιβαλλοντική ρύπανση, τα απόβλητα, η άσκοπη μεταφορά 

προϊόντων κ.λπ. 

 

17. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Z.Σ., ΙΩΑΝΝΟΥ, K., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, A. 2005. «Διαδικτυακη 

Παρουσίαση Μέσω Δυναμικής Ιστοσελίδας Της Δασικής Υπηρεσίας Δραμας». 12ο Πανελλήνιο 

Δασολογικό Συνέδριο της ΕΔΕ, 5-8 Οκτωβρίου 2005. Δράμα. T.I σελ. 383-390 ISBN 960-363-

022-5, 960-363-021-7/set, ISSN 1109-7574 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία σήμερα απαιτούν από μια Δημόσια Υπηρεσία για την ορθότερη 

και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών την παρουσία της στο διαδίκτυο κάνοντας παράλληλα χρήση 

των υπηρεσιών του διαδικτύου προς όφελος του πολίτη. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η 

διαδικτυακή προβολή της Δασικής Υπηρεσίας του Ν. Δράμας με την αξιοποίηση των δυναμικών 

ιστοσελίδων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας, προήλθαν από 

τις δασικές υπηρεσίες που υπάγονται στη Διεύθυνση Δασών του Νομού Δράμας, το Δασαρχείο 

Δράμας και το δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου. Τα δεδομένα που ενσωματώθηκαν στην ιστοσελίδα 

αφορούν μεταξύ άλλων πληροφορίες για άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες, το προσωπικό των 

Δασαρχείων, το οργανόγραμμα, τις περιοχές ευθύνης των δασαρχείων, τις δυνατότητες τουρισμού 

στην περιοχή, το Παρθένο Δάσος Φρακτού, χάρτες του νομού Δράμας με στοιχεία για τις θέσεις των 

συμπλεγμάτων, των δασαρχείων, κ.λπ. Η δυναμική μορφή της ιστοσελίδας αφορά πέρα από το 

πλούσιο ενημερωτικό περιεχόμενο για γρήγορη και εύκολη ενημέρωση των πολιτών αλλά και των 

υπαλλήλων, τη συλλογή στοιχείων με την χρήση δημοσκοπήσεων (polls), την παρουσία ομάδας 

ανακοινώσεων/νέων (usenet) και την αναζήτηση πληροφοριών με βάση λέξεις-κλειδιά τόσο στα 

εσωτερικά κείμενα της ιστοσελίδας όσο και στον παγκόσμιο ιστό. Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας έγινε 

με την χρήση ελεύθερου λογισμικού (open source software) και με το σύστημα διαχείρισης 

περιεχομένου (Content Management System) Mambo. έκδοση 4.5.2 ενώ για την δημιουργία και την 

διαχείριση της βάσεως δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα mySQL και τέλος για τη δημιουργία 

ενός testing server για τον τοπικό έλεγχο της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκε ο Apache Server. Ο 

δικτυακός τόπος ο οποίος δημιουργήθηκε με τα παραπάνω λογισμικά είναι προσβάσιμος από όλους 

τους σύγχρονους φυλλομετρητές (browsers) πχ Internet Explorer 5.5, 6 Mozzila Firefox κα.  

 

18. ΛΕΦΑΚΗΣ Π., ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ε., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.2005. Ανάπτυξη εφαρμογής με χρήση 

VBA και βάση δεδομένων για τη μηχανοργάνωση Κυνηγετικού Συλλόγου. 12ο Πανελλήνιο 

Δασολογικό Συνέδριο της ΕΔΕ, 5-8 Οκτωβρίου 2005. Δράμα. T. I, Σελ. 425-432 ISBN 960-363-

022-5, 960-363-021-7/set, ISSN 1109-7574 

 

Η εργασία περιγράφει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για την μηχανοργάνωση των Κυνηγετικών 

Συλλόγων και πιλοτικά εφαρμόσθηκε για δεδομένα που ανήκουν στον Κυνηγετικό Σύλλογο 

Ιωαννίνων. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Ms- Excel, μέσα στο οποίο με τη γλώσσα 
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προγραμματισμού Visual Basic for Applications κατασκευάστηκε μια Βάση Δεδομένων και διάφορες 

φιλικές προς το χρήστη φόρμες εισαγωγής και επεξεργασίας των στοιχείων των κυνηγών - μελών. Η 

εφαρμογή αυτή είναι χρήσιμη στο προσωπικό των Κυνηγετικών Συλλόγων ώστε να αναλώνει 

λιγότερο χρόνο στην έκδοση των ετήσιων αδειών θήρας, αλλά και να αξιοποιεί τα στοιχεία της Βάσης 

Δεδομένων για διάφορες δραστηριότητες παράλληλες με τη θήρα. Με χρονικό ορίζοντα χρήσης τα 15 

χρόνια, αλλά και επεκτασιμότητα όσον αφορά τα πεδία και τις φόρμες  της, δυνατότητα σύνδεσης με 

άλλα προγράμματα όπως και με το διαδίκτυο, η εφαρμογή αυτή δίνει άλλες προοπτικές στην 

λειτουργία των Κυνηγετικών Συλλόγων και αυξάνει τις δυνατότητές τους για παρεμβάσεις στη θήρα 

τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 

 

19. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, A.K., ΓΗΤΑΣ, I.Z., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Z.Σ. 2005. Περιβαλλοντική 

διαχείριση των επιφανειακών ρεόντων υδάτων της Ν.Α. Σερρών με χωρική οργάνωση 

πληροφοριών. 12ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της ΕΔΕ, 5-8 Οκτωβρίου 2005. Δράμα. T. 

I  σελ. 49-58 ISBN 960-363-022-5, 960-363-021-7/set, ISSN 1109-7574 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει την ανάπτυξη πιλοτικής μεθοδολογίας με σχεσιακές και χωρικές βάσεις 

δεδομένων, για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική παρακολούθηση των ρεόντων υδάτινων 

οικοσυστημάτων μέσω της δυναμικής καταχώρησης και οργάνωσης των πληροφοριών. Ως δεδομένα 

αξιοποιήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες που αφορούν τα γεωμορφολογικά στοιχεία, τα 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, τη χλωρίδα, την ορνιθοπανίδα, την ιχθυοπανίδα, τις χρήσεις νερού και 

γης, τις επεμβάσεις και την προστασία των ποταμών  Στρυμόνα και Αγγίτη, στη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Σερρών. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από βιβλιογραφικές αναφορές, επιστημονικά 

συγγράμματα, μελέτες και ερευνητικά προγράμματα. Αρχικά οργανώθηκαν σε μια σχεσιακή Βάση 

Δεδομένων που στη συνέχεια αξιοποιήθηκε για την δημιουργία μιας χωρικής ΒΔ, σε περιβάλλον ΓΣΠ 

(GIS) για την ανάπτυξη θεματικών χαρτών που οπτικοποιούν τις ιδιαιτερότητες κάθε ποταμού. Η 

δυναμική χωρική απεικόνιση της πληροφορίας, ως διαδικασία διαχείρισης δεδομένων, αποτελεί 

χρήσιμο εργαλείο για το σχεδιασμό της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ποταμών, η οποία βασίζεται 

σε τοπικά χαρακτηριστικά και αποσκοπεί στην αειφορική τους αξιοποίηση.  

 

20. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, A.K., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Z.Σ., ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. 2005. Αξιοποίηση των 

χρονοσειρών της αλιευτικής παραγωγής της Βιστονίδας με στόχο την ορθολογική της 

διαχείριση. Στα πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Ε. Ιχθυολόγων, 13-16 

Οκτωβρίου 2005, Δράμα, σελ. 209-213 

 

Στην εργασία αυτή  μελετήθηκαν με τη βοήθεια της ανάλυσης οργανωμένων δεδομένων αλιευτικής 

παραγωγής η δυναμική αλιευτική ικανότητα και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μεθόδων 

αλιευτικής διαχείρισης στο σύστημα της Βιστωνίδας Τα δεδομένα που αναλύθηκαν περιλαμβάνουν 

αλιευτικά δεδομένα σε διάρκεια 45 ετών ολικής παραγωγής και μερικών παραγωγών για τον κυπρίνο, 

τους κεφάλους και τα χέλια, από το 1960 έως και το 2004.  

Η δημιουργία μοντέλων από χρονοσειρές δεδομένων αποτελεί μια βασική μέθοδο υποστήριξης της 

λήψης αποφάσεων, καθώς στηρίζει τους φορείς στη διοίκηση κατά την διαδικασία υποστήριξης της 

λήψης αποφάσεων αξιολογώντας διάφορα εναλλακτικά σενάρια. Τα μοντέλα αποτελούν μαθηματικές 

αναπαραστάσεις συστημάτων πραγματικών καταστάσεων και για την υλοποίηση τους αξιοποιούνται 

μέθοδοι πληροφορικής. Η βασική μεθοδολογία ήταν να οργανωθούν σε αρχεία και κατόπιν να 

μελετηθούν τα δεδομένα με διάφορες μεθόδους χρονικών σειρών που παράγουν μοντέλα παραγωγής 

και κατόπιν, να παραχθούν βραχυπρόθεσμες προβλέψεις παραγωγής. 

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς διαχείρισης, 

προστασίας, και έρευνας. Τα μοντέλα που αναγνωρίστηκαν μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό 

για την αλιευτική πολιτική και γενικότερα για την προστασία και αειφορική ανάπτυξη των λιμνών.   

 

21. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ.Σ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, Α.Κ.,. ΓΗΤΑΣ, Ι.Ζ., 2005. «Περιβαλλοντική και 

αλιευτική διαχείριση των λιμνών της Ν.Α. Θεσσαλονίκης με χωρική οργάνωση πληροφοριών». 



 127 

Στα πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Ε. Ιχθυολόγων, 13-16 Οκτωβρίου 2005, 

Δράμα,  σελ. 205-208 

 

Τα λιμναία οικοσυστήματα υποφέρουν τα τελευταία χρόνια από σημαντική υποβάθμιση κυρίως 

εξαιτίας της εκτεταμένης εκμετάλλευσης των φυσικών τους πόρων και της ρύπανσης σε συνδυασμό 

με την μη κατάλληλη διαχείριση. Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναπτυχθεί μια πιλοτική 

μεθοδολογία για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική παρακολούθηση των λιμναίων οικοσυστημάτων 

της χώρας μας με τη χρήση βάσεων δεδομένων και παράλληλα, δυναμικών θεματικών χαρτών ως 

εργαλείο για την δυναμική οργάνωση και αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν από επιστημονικά προγράμματα και εργασίες, που αφορούν τις λίμνες Βόλβη και 

Κορώνεια στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Τα περιγραφικά, ποιοτικά και ποσοτικά 

δεδομένα όπως υδρολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των 

υδάτων, χλωρίδα, πτηνοπανίδα και ιχθυοπανίδα της λίμνης, χρήσεις νερού και γης, ανθρώπινες 

επεμβάσεις, οικονομικές δραστηριότητες όπως η αλιευτική παραγωγή, αποθηκεύτηκαν σε μια 

σχεσιακή Βάση Δεδομένων. Κατόπιν, η ΒΔ συνδέθηκε σε περιβάλλον ΓΣΠ ως χωρική ΒΔ. 

Αντίστοιχα, αναπτύχθηκαν θεματικοί χάρτες που αφορούν την οπτική απεικόνιση των ειδικών 

χαρακτηριστικών των 2 λιμναίων οικοσυστημάτων. Η πιλοτική εφαρμογή που αναπτύχθηκε μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο για το σχεδιασμό της ολοκληρωμένης διαχείρισης στα πλαίσια 

της αειφορικής ανάπτυξης που βασίζεται στα τοπικά χαρακτηριστικά των λιμναίων οικοσυστημάτων.  

 

22. ANDREOPOULOU Z.S., G. ARABATZIS, T. KOUTROUMANIDIS, B. MANOS. 2006. E-

learning model for the afforestation of agricultural land". Proceedings of the 18th EEEE, 

Conference of the Hellenic Society for Operational Research –HELORS 06, with title “Planning, 

Information retrieval and knowledge management”, 15-17 June, Kozani, Vol. ΙΙ, pp. 661-670 

 

Οι δικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από το διαδίκτυο (E-services) μπορούν να 

ολοκληρώσουν με δυναμικό τρόπο το στόχο για αειφορική ανάπτυξη σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, την βελτίωση των συνθηκών τόσο της προσβασιμότητας όσο και της εκπαίδευσης μέσα από 

μια πληθώρα δραστηριοτήτων όπως είναι η ψηφιακή επικοινωνία και η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. 

Οι εφαρμογές των δικτύων παρέχουν το μέσο ώστε να καλυφθεί το εκπαιδευτικό κενό όταν ο 

εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος βρίσκονται σε διαφορετικά φυσικά μέρη. Η εργασία αυτή 

περιγράφει λεπτομερώς την ανάπτυξη μιας δράσης εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης πάνω από το 

διαδίκτυο που υποστηρίζει τα προγράμματα της ΕΕ για αναδασώσεις αγροτικών γαιών. Η δράση 

ολοκληρώνεται μέσα από ένα εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που βασίζεται σε υπερκείμενα και 

πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακή επικοινωνία, online συνεδρίες και ψηφιακές παρουσιάσεις 

μέσα από το διαδίκτυο. Τα προγράμματα αναδάσωσης της ΕΕ παρέχουν στους αγροιδιοκτήτες 

(γεωργούς και μη) νέες ευκαιρίες για απασχόληση και συμπληρωματικό εισόδημα. Οι εκπαιδευτικές 

δράσεις που παρέχονται με την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο για την 

επαρκή καθοδήγηση του τοπικού πληθυσμού στην εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για 

αναδασώσεις και επιπλέον στην αποτελεσματική και προσοδοφόρο διαχείριση των δασικών φυτειών. 

Μελετάται η δομή του ασύγχρονου προτύπου για την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση (web-based 

asynchronous e-learning model) μέσα από το διαδίκτυο, και περιγράφεται το εικονικό διαδικτυακό 

διδακτικό περιβάλλον, η δομή, ο τύπος και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, οι υποδομές, τα 

χαρακτηριστικά της δομής της εκπαιδευτικής δράσης και τέλος η  μερική και ολική αξιολόγηση της. 

 

23. ANDREOPOULOU Z., MANOS B., VASSILIADOU S., SAMATHRAKIS V.2007. E-

commerce for Forest Products in Greece. Proceedings of the 19th Conference of the Hellenic 

Society for Operational Research –HELORS 07, OR in Supply Chain Management. 21-23 

Ιουνίου 2007. Άρτα. Proceedings available on line http://eeee2007.uoi.gr/html/ergasies.html p.1-

12   
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Στην Ελλαδα, πολλες μικρομεσαιες επιχειρησεις για δασικα προιοντα εχουν ηδη δημιουργησει μια 

ιστοσελιδα στο διαδικτυο σε διαφορα σταδια ωριμοτητας Οι νεες τεχνολογιες, τα εργαλεια 

πληροφορικης και τα συγχρονα δικτυα υποστηριζουν πληρως δικτυακα περιβαλλοντα για εμπορικες 

δραστηριοτητες μεσα από το Διαδικτυο. Το Διαδικτυο  προσφερει πολλα πλεονεκτηματα και οφελη 

καθως διευκολυνει τον διαδικτυακο επισκεπτη να επιλεξει το προιον που τον ενδιαφερει, αλλα και να 

το παραγγειλει και να το πληρωσει μεσα από το Διαδικτυο. Στην εργασία αυτή μελετωνται 

ιστοσελιδες στο ελληνικο Διαδικτυο που προαγουν και στηριζουν επιχειρηματικες δραστηριοτητες για 

δασικα προιοντα, ξυλο και προιοντα ξυλου, μαστιχα, τσαι, ριγανη, ρετσινη, κ.λπ. . Αναγνωριζεται το 

ειδος των θεματικων που περιεχουν. Στη συνεχεια ταξινομουνται οσον αφορα στον τυπο του δασικου 

προιοντος, στη γεωγραφικη τους διασπορα σε σχεση με την εδρα τους σε μια προσπαθεια να 

εντοπιστουν τοπικες τασεις.  

 

24. ANDREOPOULOU, Z.S., KOKKINAKIS, A.K., BATZIOS Ch. 2007. Development of an 

internet-based system for commercial management in remote aquaculture units. Proceedings of 

the 19th Conference of the Hellenic Society for Operational Research –HELORS 06, OR in 

Supply Chain Management. 21-23 Ιουνίου 2007. Αρτα. Available on line 

http://eeee2007.uoi.gr/html/ergasies.html p.1-12 

 

Η εργασία αυτή περιγράφει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός 

πρότυπου μοντέλου πληροφοριακού περιβάλλοντος στο Διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να στηρίζει την 

εμπορική διαχείριση μιας απομακρυσμένης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. Στο πιλοτικό διαδικτυακό 

περιβάλλον υποστηρίζεται μια πλήρης και επιτυχής εμπορική συναλλαγή με την αξιοποιηση 

σύγχρονων εργαλείων e-marketing και παράλληλα προβάλλονται τα είδη που παράγονται, όσο και 

θέματα διανομής των ευαίσθητων προϊόντων ιχθυηρών. Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη 

συγκεκριμένη μονάδα παράγωγης, στοιχεία επικοινωνίας με τη μονάδα, τα είδη που παράγονται, τα 

διαθέσιμα αποθέματα στη μονάδα, η μέθοδος παράγωγης, τα διαθέσιμα ISO,  η στρατηγική διανομής, 

ειδικά για τις απομακρυσμένες η νησιωτικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, on-line παραγγελίες, 

πληροφορίες για την οικονομική συναλλαγή, όπως και διάφοροι σχετικοί σύνδεσμοι που οδηγούν σε 

σχετικά θέματα στο Διαδίκτυο. Περαιτέρω συζητούνται τα ειδικά γνωρίσματα του σχεδιασμού της 

ιστοσελίδας, η οποία στοχεύει να ικανοποιήσει επιτυχείς αποδόσεις. Πρόκειται για μια καινοτόμο 

δομή διαδικτυακού περιβάλλοντος η οποία αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση των όρων 

διανομής της παραγωγής. 

 

25. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Z.Σ., ΛΕΦΑΚΗΣ, Π.Δ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, Δ. 2007.  Διαδραστική 

αξιοποίηση του Διαδικτύου για την προώθηση της δασολογικής έρευνας. Πρακτικά 13ου 

Πανελληνιου Δασολογικού Συνεδρίου «Αναπτυξιακη Ορεινων Περιοχων, Προστασια Φυσικου 

Περιβαλλοντος». 7-10/10/2007. Καστοριά. Ελληνικη Δασολογικη Εταιρεια. σελ. 458-461. 

ISSN: 1109-7574 

 

Η μεγάλη εξάπλωση του Διαδικτύου έχει καταστήσει δυνατή την άμεση πρόσβαση σε τεράστιες 

ποσότητες πληροφοριών, ενώ οι χρήστες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεύρεσης εξειδικευμένων 

και αξιόπιστων πληροφοριών. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που 

αξιοποιεί το Διαδίκτυο στην δασολογική επιστημονική έρευνα. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε μορφή 

ιστοσελίδας, άμεσα διαθέσιμη σε οπτικό δίσκο (CD), δημιουργήθηκε κυρίως για να ενισχύσει την 

δυνατότητα δασολογικής και περιβαλλοντικής έρευνας από νέους χρήστες του Διαδικτύου αλλά και 

να καταστήσει συντομότερη την έρευνα έμπειρων χρηστών, παρέχοντας ομαδοποιημένες σε θεματικές 

ενότητες και ευρετηριοποιημένες τις κυριότερες πηγές δασολογικών και περιβαλλοντικών 

πληροφοριών. Για τη συλλογή του υλικού δημιουργήθηκαν διαδοχικές θεματικές έρευνες στο 

Διαδίκτυο, ακολούθησε ταξινόμηση των αποτελεσμάτων σε θεματικές ενότητες οι οποίες 

οργανώθηκαν και καταχωρήθηκαν σε ιστοσελίδα. Τέλος δημιουργήθηκε οπτικός δίσκος στον οποίο 

περιλαμβάνεται ολόκληρη η ιστοσελίδα. Οπότε, με την εισαγωγή του δίσκου σε οδηγό ανάγνωσης 

οπτικού δίσκου αυτόματα ενεργοποιείται σε πλήρη ανάπτυξη οθόνης η ιστοσελίδα και ο χρήστης 
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μπορεί να επιλέξει τη δασολογική πηγή πληροφόρησης που τον ενδιαφέρει. Για τον απλό χρήστη 

χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής  που τον ενδιαφέρουν τα οικολογικά θέματα καθώς και ο 

ερευνητής δασολόγος να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και να βρει εύκολα και γρήγορα πηγές και 

γενικά βιβλιογραφία. Η διαδικασία της ευρετηρίασης των δασολογικών πηγών στην παρούσα εργασία 

προσθέτει στην αξία της υπάρχουσας και διαθέσιμης πληροφορίας.  

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

26. E. ΤΑΣΟΥΛΑΣ, Π. ΛΕΦΑΚΗΣ, Ζ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ. 2010. Η δασική 

πληροφορική ως άξονας ανάπτυξης και αξιοποίησης των δασών και των φυσικών πόρων: 

Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων. Πρακτικά 16ου 

Επιστημονικού Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, «Η περιφερειακή 

διάσταση της νέας στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020», 15-16/10/2010, Αθήνα, σελ. 48-55 

 

Με τη χρήση των εργαλείων της Δασικής Πληροφορικής μπορούμε να ασκήσουμε διαχείριση 

πολλαπλών σκοπών σε κάθε δασικό οικοσύστημα, αξιοποιώντας στο μέγιστο τους φυσικούς πόρους 

με αειφορία Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εφαρμογής  που αποτελεί και 

ένα  Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων, (DSS-decision Support System) που θα χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο από τον διαχειριστή δασολόγο στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Η εφαρμογή 

αυτή σαν στόχο έχει να δίνει τη δυνατότητα στον δασολόγο διαχειριστή να επεξεργάζεται μεγάλο 

όγκο από δεδομένα που αφορούν διαφορετικές μεταβλητές των δασικών οικοσυστημάτων. Τα 

δεδομένα αυτά αφορούν :α) Τη διαχείριση του ξυλαποθέματος, β) Τη διαχείριση της άγριας πανίδας, 

γ) Τη διευθέτηση ορεινών υδάτων, δ)  τη διαχείριση των λιβαδιών, ε) Την δασική αναψυχή και στ) 

Την βιοποικιλότητα Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη αξιοποίηση των φυσικών 

πόρων που προσφέρει ένα δασικό οικοσύστημα, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις προσόδους για τους 

ανθρώπους των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών που ζουν μέσα και πέριξ αυτού και τελικά 

συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Η γλώσσα προγραμματισμού 

που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ήταν η Visual Basic και η πλατφόρμα του λογισμικού που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το Visual Studio.NET της Microsoft ενώ το Σύστημα Διαχείρισης της ΒΔ 

επικοινωνεί με την εφαρμογή μέσω των εφαρμογών διαχείρισης βάσεων δεδομένων OleDataBase 

Connection και Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider. Για τη διαχείριση πολλαπλών σκοπών όπως αυτή 

περιγράφηκε στην αρχή, ήταν απαραίτητο να οριοθετηθούν οι μεταβλητές που θα παρακολουθούνται 

από την εφαρμογή. Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν οι διαχειριστικές τακτικές 

που ακολουθούνται από ένα σύστημα διαχείρισης πολλαπλών σκοπών. Τα στοιχεία που εισάγονται 

και αποθηκεύονται στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων είναι πάντα διαθέσιμα στον χρήστη 

και αποτελούν εργαλείο μέσω της επεξεργασίας από την ίδια την εφαρμογή και τον κώδικα 

προγραμματισμού της, για την εμφάνιση των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων. Η δασική 

πληροφορική λοιπόν, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά μέσω της αρτιότερης και αειφορικής 

αξιοποίησης των φυσικών πόρων, στην περιφερειακή και βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών και 

απομακρυσμένων περιοχών. 

 

27. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ.Σ. 2010. Αξιοποίηση του Διαδικτυου για την προβολή μονάδων 

οικοαγροτουρισμού στην Ελλάδα, στα πλαίσια της νέας στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης 

με χρονικό ορίζοντα το 2020. Πρακτικά 16ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Συνδέσμου 

Ελλήνων Περιφερειολόγων, «Η περιφερειακή διάσταση της νέας στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020», 

15-16/10/2010, Αθήνα σελ. 194-200. 

 

Στην εργασία αυτή μελετώνται οι σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της προώθησης οικο-

αγροτουριστικών μονάδων με την αξιοποίηση των δικτύων μέσω του Ελληνικού Διαδικτύου και 

επισημαίνονται οι προοπτικές, καθώς ο οικολογικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα μας και διαθέτουν μεγάλη δυναμική. 

Για την επιλογή μιας οικο-αγροτουριστικής επιχείρησης δεν αρκεί μόνο η ελκυστικότητα του 

τουριστικού προϊόντος αλλά και η προώθηση και προβολή του στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, 
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στην εργασία αυτή μελετώνται και αναλύονται ιστοσελίδες που αφορούν σε μονάδες οικοτουρισμού 

και αγροτουρισμού στη Ελλάδα, αξιολογείται ο βαθμός αξιοποίησης των σύγχρονων διαδικτυακών 

εργαλείων και ψηφιακών εφαρμογών και οι ιστοσελίδες τελικά ταξινομούνται σε 4 κατηγορίες. 

Αρχικά οι οικο-αγροτουριστικές ιστοσελίδες αναλύθηκαν ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά τους 

χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, οι ιστοσελίδες ταξινομούνται σε 4 κατηγορίες ξεκινώντας από μια 

απλή παρουσία στο Διαδίκτυο, τη διαδραστικότητα, την εικονική διαδικτυακή συναλλαγή  μέχρι τη 

πλήρη ενσωμάτωση των ψηφιακών υπηρεσιών και δυνατοτήτων, μέσω πολλαπλών ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. Οι περισσότερες ιστοσελίδες κατατάσσονται στην 2η κατηγορία της διαδραστικότητας 

πέρα από τη βασική πληροφόρηση.  Δεδομένης της ευαισθητοποίησης του κοινού για τον οικο-

αγροτουρισμό,  το ενδιαφέρον για την παροχή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου και τη δεδομένη 

βελτίωση των ευρυζωνικών υποδομών Διαδικτύου στην Ελλάδα, οι σχετικές ιστοσελίδες θα πρέπει να 

βελτιωθούν ψηφιακά και να περιλαμβάνουν καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι ιστοσελίδες που 

προβάλλουν μονάδες αγροτουρισμού  θα πρέπει να βελτιωθούν και να εξελιχθούν περισσότερο και να 

ενισχυθεί η παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά και αξιόπιστου υλικού ώστε να είναι 

λειτουργικές και αποτελεσματικές ως μέσο πωλήσεων 

28. ΚΥΡΚΕΝΙΔΗΣ Β.Ι., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ., ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α.Κ., ΚΑΙ ΛΕΦΑΚΗΣ Π. 2011. 

Αναπτυξη  Εκπαιδευτικης Πολυμεσικης Εφαρμογης Για Την Ιχθυοπανιδα Των  Εσωτερικων 

Υδατων Της Eλλαδας. 4ο  Περιβαλλοντικο Συνεδριο  Μακεδονιας, Εε Χημικων, Θεσσαλονικη, 

Μαρτιος 2011 Σελιδα 238 (Βιβλιο Περιληψεων & Cd-Rom Πρακτικων, Issn 1791-4280 Isbn 

978-960-7380-13-5). 

 

Στην εργασία αυτή περιγράφεται η ανάπτυξη ενός πολυμεσικού εκπαιδευτικού συστήματος που 

αξιοποιεί τις Βάσεις Δεδομένων και τον προγραμματισμό και αποσκοπεί στην εκπαίδευση, ενημέρωση 

και κατάρτιση σε θέματα ιχθυοπανίδας και υδάτινων οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων της 

Ελλάδας. Το υλικό που συλλέχθηκε από βιβλιογραφικές αναφορές και παρατηρήσεις πεδίου σε μορφή 

κειμένων, εικόνων, video, χαρτών κ.λπ., ψηφιοποιήθηκε και ενσωματώθηκε σε ένα πολυμεσικό 

πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάσθηκε ειδικά με τη γλώσσα προγραμματισμού VBΑ. 

Συμπεριλαμβάνει οπτικό υλικό, πληροφορίες για το κάθε βιότοπο, για κάθε ένα από τα είδη και για τις 

οικογένειες. Προσφέρεται αυτόνομα σε ένα DVD. H φιλική αυτή εκπαιδευτική εφαρμογή αποτελεί 

ένα χρήσιμο εργαλείο για κατάρτιση σε περιβαλλοντικά θέματα και αναφορά για ερευνητές, τοπικές 

αρχές και φορείς και να αξιοποιηθεί για πληροφόρηση σε ποιοτικές, ποσοτικές και περιβαλλοντικές 

πληροφορίες για την ιχθυοπανίδα της Ελλάδας. 

 

Κατόπιν μονιμοποίησης 

29. Κολιούσκα, Χ., Ανδρεοπούλου, Ζ. 2011. “Η κλιματική αλλαγή στο Ελληνικό Διαδίκτυο” 

Πρακτικα συνεδριου Ελληνικης Δασολογικής Εταιρειας ΕΔΕ 2011, Καρδιτσα, Οκτ. 2011 , Cd. 

 

 Τα τελευταία χρόνια οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχουν επιβαρύνει σημαντικά την ατμόσφαιρα 

και οι αλλαγές στο κλιματικό σύστημα αποτελούν αναμφισβήτητο γεγονός. Για τη σωστή 

αντιμετώπιση του προβλήματος κρίνεται απαραίτητη η επαρκής ενημέρωση και κατάρτιση των 

πολιτών σχετικά με το θέμα. Το πλέον αρμόδιο μέσο φαίνεται να αποτελεί σήμερα το Διαδίκτυο, 

εφόσον είναι το πιο διαδεδομένο μέσο διάχυσης της πληροφορίας. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι 

να εντοπισθούν και να αναλυθούν οι διαδικτυακοί τόποι που προβάλλουν το φαινόμενο των 

κλιματικών αλλαγών στο Ελληνικό Διαδίκτυο. Ειδικότερα, μελετώνται τα χαρακτηριστικά τους και 

ταξινομούνται σύμφωνα με το είδος τους, τις διαθέσιμες γλώσσες, τη γεωγραφική κατανομή και τη 

θεματολογία τους. Για τον εντοπισμό των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων χρησιμοποιήθηκε πλήθος 

μηχανών αναζήτησης και διαδικτυακών πυλών. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ιστοσελίδων 

κωδικοποιήθηκαν σε μορφή μεταβλητών στο λογισμικό Ms-Excel, ώστε να παραχθούν γραφικά για 

την οπτικοποίηση και την κατανόηση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στο 

ελληνικό Διαδίκτυο υπάρχει έντονος προβληματισμός όσον αφορά την εμφάνιση των κλιματικών 

αλλαγών και διαφαίνεται προθυμία για κοινωνική δραστηριοποίηση. 
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30. Ντίνα, Σ. Ανδρεοπουλου Ζ. Τσιτσώνη Θ., Λεφάκης Π. 2014.Δημιουργία Βάσης δεδομένων για 

αστικό πράσινο. 8ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο της Ελλ. Λιβαδοπονικής Εταιρείας..1-3 

Οκτωβρίου 2014. Θεσσαλονίκη. 

 

Η Βάση Δεδομένων είναι μια συλλογή από διαφορετικά κομμάτια πληροφοριών, ιδίως πληροφοριών 

που έχουν διαμορφωθεί με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο για χρήση σε αναλύσεις ή στη λήψη 

αποφάσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας Βάσης Δεδομένων χρηστικής και 

λειτουργικής η οποία θα δίνει πληροφορίες για ορισμένα είδη φυτών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αστικό πράσινο, αλλά και να βοηθήσει στην κατάλληλη επιλογή του είδους 

σύμφωνα με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του. Η Βάση Δεδομένων υποστηρίζει την ολοκληρωμένη 

καταγραφή, διαχείριση και επιλογή ειδών για αστικό πράσινο με τη δημιουργία ενός ευέλικτου και 

δυναμικού εργαλείου (περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη-interface) με τη χρήση του προγράμματος 

Microsoft Access 2007. Για τη διαχείριση της βάσεων δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα φιλικό απλό 

περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη που βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων ειδών αστικού πρασίνου 

με συγκεκριμένα κριτήρια. 

 

31. Ε.Λ. Καραρίζου, Π. Λεφάκης, Ζ. Ανδρεοπούλου, Μ. Καλαϊτζή. 2012. Η συμβολή των 

Πληροφοριακών Συστημάτων στα Πλαίσια της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρακτικά 17ου 

Επιστημονικού Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων «Το μέλλον του του 

αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας». Σελ. 223-232. 

 

Στη σύγχρονη εποχή, η αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στην περιφερειακή ανάπτυξη 

αποτελεί αποφασιστική παράμετρο σε όλους τους επιμέρους τομείς. Ένας σημαντικός τομέας είναι το 

Κτηματολόγιο. Σήμερα, η ύπαρξη αξιόπιστης και αρκετά λεπτομερούς πληροφορίας σε σχέση με τη 

γη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την άσκηση διοίκησης, πολιτικής και σχεδιασμού ανάπτυξης. 

Το Κτηματολόγιο λειτουργεί ως σύστημα πληροφοριών που αποδίδει σε όλη τη διάρκεια της 

λειτουργίας του μια σειρά από ενημερωμένες πληροφορίες (περιγραφικές ή και χωρικές) για τα 

ακίνητα, τα πρόσωπα και τα εμπράγματα δικαιώματα, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν 

καταχωρισθεί στις Βάσεις Δεδομένων του (Ηλεκτρονική μορφή των Βιβλίων και των Χαρτών). Στην 

εργασία αυτή έγινε η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν την συμβολή των 

πληροφοριακών συστημάτων στο κτηματολόγιο στην Ευρώπη και την χώρα μας, με σκοπό την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την περιφερειακή 

ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τουλάχιστον ένα ποσοστό 78% των κτηματολογικών 

συστημάτων είναι αυτοματοποιημένα με την βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων. 

 

32. Κ. Λούκας, Ζ. Ανδρεοπούλου. 2013. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε προγράμματα Comenius: Μια 

μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τη Διάδοση των ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση, 19-20 Οκτωβρίου 2013, Αθήνα. Σελ. 1371-1377. 

 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης για την έκταση της χρήσης των ΤΠΕ των 

μαθητών και εκπαιδευτικών του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Αρσενίου Πέλλας, το οποίο συμμετείχε σε 

ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Comenius Πολυμερείς Συμπράξεις) την διετία 2012-2013. Σκοπός της 

εργασίας είναι να περιγραφούν, να καταγράφουν και να κατηγοριοποιηθούν οι ΤΠΕ που 

αξιοποιούνται κατά την εκπόνηση ενός Comenius project, τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών 

όσο και από την πλευρά των μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τελικά οι μαθητές των ελληνικών 

δημοτικών σχολείων κατά την εφαρμογή προγραμμάτων Comenius αξιοποιούν ΤΠΕ και αυτό 

συμβάλλει στην θετική έκβαση των προγραμμάτων. 

 

33. Γεωργούδη Γ. Παπαδόπουλος Π. Ανδρεοπουλου Ζ. Κουκουρα Ζ. 2014.Οι Βάσεις Δεδομένων 

στην Καταχώρηση Δεδομένων Μελισσοκομικών Φυτών. Πρακτικά 8ο Πανελλήνιου 

Λιβαδοπονικού Συνεδριου της Ελλ. Λιβαδοπονικής Εταιρείας..1-3 Οκτωβρίου 2014. 

Θεσσαλονίκη. 
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Ένας αξιόπιστος τρόπος για την οργάνωση, ταξινόμηση και προσβασιμότητα σε μεγάλους όγκους 

δεδομένων είναι η αξιοποίηση των εργαλείων που προσφέρει η επιστήμη της πληροφορικής και 

ειδικότερα ο σχεδιασμός, δημιουργία και χρησιμοποίηση βάσεων δεδομένων. Η ελληνική 

μελισσοκομική χλωρίδα, λόγω των κλιματικών συνθηκών και ηλιοφάνειας που επικρατεί, απαρτίζεται 

από αρκετά πλούσια φυτά που αποτελούν τους δότες της μελισσοκομίας με μεγάλη συνεισφορά στη 

βιοποικιλότητα της χώρας μας. Tα μελισσοκομικά φυτά φύονται ιδιαίτερα σε λοφώδεις περιοχές και 

παρουσιάζουν μια διαδοχική κατανομή στην εποχή άνθισης και στην κατηγορία. Σκοπός της εργασίας 

ήταν η καταγραφή σε βάση δεδομένων των μελισσοκομικών φυτών που φύονται στη χώρα μας. 

Ειδικότερα για κάθε φυτό καταγράφηκαν τα εξής χαρακτηριστικά Γένος, Είδος, Επιστημονικό όνομα, 

Κοινό όνομα, Λατινικό όνομα, Οικογένεια, Κατηγορία, Ανώτατο ύψος, Αυτοφυές, Χρώμα άνθους, 

Ταξιανθία άνθους, Φύλλα, Χρώμα φύλλων, Παρυφές φύλλων, Είδος καρπού, Χρώμα καρπού, Θέσεις-

Περιοχές, Άνθιση, Έναρξη άνθισης, Τέλος άνθισης. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 122 μελισσοκομικά 

φυτά.. Η δημιουργία της συγκεκριμένης βάσης διευκολύνει τη μελέτη και αναζήτηση μελισσοκομικών 

φυτών που φύονται στην Ελλάδα ως προς τα επιθυμητά χαρακτηριστικά τους. 

 

34. Χ. Κολιουσκα, Ζ. Ανδρεοπούλου. 2014. Η διαδικτυακή προβολή του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών 

για την τοπική ανάπτυξη. Πρακτικά στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας της 

ΕΤΑΓΡΟ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοέμβριος 2014 

 

 Το Διαδίκτυο αποτελεί μοχλό βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Η χρήση των διαφόρων 

διαδικτυακών εργαλείων για την ολοκληρωμένη διαδικτυακή προβολή μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού μπορούν να στοχεύσουν αποτελεσματικά στην επικοινωνία και στην αναγνωρισιμότητα 

μιας περιοχής. Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα τέτοιο εργαλείο προσφέροντας ευρύ φάσμα πληροφοριών 

κάθε είδους, τόσο εξειδικευμένων όσο και πιστοποιημένων, αλλά και μια διαδραστική βάση 

δεδομένων.  

Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών χρήζει προβολής καθώς είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Εθνικός Δρυμός 

της Ελλάδας και αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους διεθνούς σημασίας υδροβιοτόπους της 

Ευρώπης. Η αξία του Εθνικού Δρυμού Πρέπων είναι πολλαπλή, εξυπηρετώντας ψυχαγωγικούς, 

μορφωτικούς και επιστημονικούς σκοπούς αλλά έχει και ένα βαθιά πολιτιστικό χαρακτήρα. Η περιοχή 

των Πρεσπών προσφέρει στους κατοίκους της δυνατότητα απασχόλησης με τον τουρισμό, το εμπόριο, 

την αλιεία, την κτηνοτροφία, αλλά και την καλλιέργεια φασολιών.  

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανεύρεση και αξιολόγηση των ιστοσελίδων που προβάλλουν 

τον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών. Οι ιστοσελίδες αναλύονται ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά τους 

χαρακτηριστικά και ταξινομούνται σε κατηγορίες. Επίσης, γίνονται οι απαραίτητες προτάσεις για τη 

βελτιστοποίηση και την εξέλιξη των υφιστάμενων ιστοσελίδων ώστε να ενισχυθεί η διαδικτυακή 

προβολή του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. 

 

35. Ντίνα Σ., Ανδρεοπουλου Ζ., Τσιτσώνη Θ., Λεφάκης Π., 2014. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για 

Αστικό πράσινο. Δεκτη για δημοσιευση στα Πρακτικά 8ο Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδριου 

της Ελλ. Λιβαδοπονικής Εταιρείας..1-3 Οκτωβρίου 2014. Θεσσαλονίκη 

 

Η βάση  δεδομένων είναι μια συλλογή από διαφορετικά κομμάτια  πληροφοριών, ιδίως πληροφοριών 

που έχουν  διαμορφωθεί με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο για χρήση σε αναλύσεις ή στη  λήψη 

αποφάσεων. Η βάση δεδομένων υποστηρίζει την ολοκληρωμένη καταγραφή, διαχείριση και επιλογή 

ειδών για αστικό πράσινο με τη δημιουργία ενός ευέλικτου και δυναμικού εργαλείου (περιβάλλον 

διεπαφής με το χρήστη-interface) με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Access 2007.  Για τη 

διαχείριση της βάσεων δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα φιλικό απλό περιβάλλον διεπαφής με το 

χρήστη που βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων ειδών αστικού πρασίνου με συγκεκριμένα κριτήρια.  

 

Στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 
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36. Χ. Καντεμερίδου, Ζ. Ανδρεοπούλου, Π. Λεφάκης. 2015. Ηλεκτρονικη Διακυβερνηση Και 

Δασικη Περιφερειακη Αναπτυξη Στην Ελλαδα. Πρακτικά, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας 

Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, 8-9 Οκτωβρίου 2015, Θεσσαλονίκη. 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Δασική 

Περιφερειακή Ανάπτυξη στη χώρα μας.  

 

37. Α. Καλφαγιάννη, Ζ. Ανδρεοπούλου 2015. Καινοτομες Νεες Τεχνολογιες Στην 

Ιχνηλασιμοτητα Των Φυτων. Πρακτικά, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών 

Ελλάδος, 8-9 Οκτωβρίου 2015, Θεσσαλονίκη  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 έχει επιβάλει την ιχνηλασιμότητα των τροφών σε όλες τις αλυσίδες 

τροφίμων (food chain) των κρατών μελών της. Οι φυλογενετικές αναλύσεις είναι σημαντικές τόσο για 

την αντιμετώπιση διαφόρων βιολογικών θεμάτων (σχέσεις μεταξύ των ειδών και των γονιδίων), όσο 

και δημογραφικών αλλαγών και της μετανάστευσης των ειδών. Με την ανάπτυξη των καινοτόμων 

τεχνολογιών προσδιορισμού των αλληλουχιών, οι φυλογενετικές αναλύσεις έχουν φθάσει σε νέα 

επίπεδα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται καινοτόμα λογισμικά για την ιχνηλασιμότητα των 

φυτών. 

 

38. Βάρρας Γ., Ζ. Ανδρεοπούλου, Τασούλας Ε., Τσιρογιάνης Ι., Μυριούνης Χ. 2015. URBAN: 

Διαδικτυακη Πλατφορμα Διαχειρισης και Βαση Δεδομενων Αστικου Πρασινου για την Περιφερεια 

Ηπειρου. Πρακτικά, 17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της ΕΔΕ, 4-7 Οκτωβρίου 2015, 

Κεφαλλονιά. 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Διαχείρισης αστικού 

πρασίνου για την Περιφέρεια Ηπείρου. Βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι οι πολιτικές για τη 

βέλτιστη διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία του πρασίνου και των λοιπών πράσινων υποδομών 

στον αστικό ιστό, μπορούν να ενισχυθούν από σύγχρονες τεχνολογίες (διαδικτυακές βάσεις 

δεδομένων, G.I.S., μοντέλα πρόγνωσης), οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων και 

μέτρων προς όφελος της ποιότητας ζωής στην πόλη, της σχέσης μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 

υπηρεσιών και της φροντίδας του αστικού πρασίνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων. 

 

39. Λούκας, Κ., Βάσσιος, Δ., Καπνά, Μ., & Ανδρεοπούλου, Ζ. (2015). Το διαδίκτυο ως εργαλείο 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μια συγκριτική μελέτη στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο 

Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας στα Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα, 13-17 Νοεμβρίου 2015 (σελ. 97-106). 

Πάτρα. 

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή του επιπέδου ενημέρωσης για το περιβάλλον και 

τα περιβαλλοντικά ζητήματα και του ποσοστού της χρήσης του διαδικτύου ως πηγή πληροφόρησης 

για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλά και του επιπέδου των διαφορών μεταξύ των 348 

μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Η 

καταγραφή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου, ενώ για την επεξεργασία καθώς και 

τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα S.P.S.S. 20. 

 

40. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α.Κ., ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.Ι.,  ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ. (2016). Αξιοποίηση των 

χρονοσειρών της αλιευτικής παραγωγής της λίμνης Ορεστιάδας (Καστοριάς), με στόχο την 

ορθολογική της αλιευτική διαχείριση Πρακτ. 16th Πανελ. Συνεδρ. Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9/10/2016, 

253-256. (ISBN 978-960-98007-3-0, ISBN 978-960-98007-4-7) 

 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η εξέλιξη της αλιευτικής παραγωγής της λίμνης Ορεστιάδας, με στόχο 

την περιγραφή της αλιευτικής της κατάστασης της και την πρόβλεψη της αλιευτικής της παραγωγής 
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στο άμεσο μέλλον, τουλάχιστον με την επικρατούσα λιμνολογική της εξέλιξη. Στόχος της εργασίας 

είναι η αξιοποίηση των χρονοσειρών της αλιευτικής παραγωγής της λίμνης Ορεστιάδας, με σκοπό τη 

λήψη ορθολογικών αποφάσεων που θα αποβλέπουν στην αειφορία της αλιείας στη λίμνη, στο πλαίσιο 

ενός περισσότερο εμπεριστατωμένου και φιλικού στο περιβάλλον αλιευτικού διαχειριστικού 

σχεδιασμού. 

 

41. ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.Ι., ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α.Κ., ΚΥΡΙΤΣΗ Σ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. (2016). Προτιμήσεις 

νεαρών καταναλωτών στα φρέσκα και μεταποιημένα ψάρια του γλυκού νερού στη Θεσσαλία 

(Καρδίτσα - Λ. Πλαστήρα) και Δυτική Μακεδονία (Καστοριά - Λ. Καστοριάς & Φλώρινα - Λ. 

Πρεσπών) Πρακτ. 16th Πανελ. Συνεδρ. Ιχθυολόγων, Καβάλα, 6-9/10/2016, 381-384. (ISBN 978-

960-98007-3-0, ISBN 978-960-98007-4-7) 

 

Επειδή το μέγεθος του οικονομικού ενδιαφέροντος της αλιείας εξαρτάται από το είδος των 

αλιευμάτων, μέχρι σήμερα αρκετές έρευνες έχουν επικεντρωθεί στις αγορές θαλασσινών ψαριών τόσο 

στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ανάλογες έρευνες για την ανάπτυξη της 

ελληνικής αγοράς των ψαριών του γλυκού νερού δεν υπάρχουν. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο τη 

διερεύνηση των προτιμήσεων και των απόψεων νεαρών καταναλωτών σχετικά με την κατανάλωση 

αλιευμάτων του γλυκού νερού, σε αστικά κέντρα όπου υπάρχουν ή μπορούν εύκολα να βρεθούν τα 

αλιεύματα αυτά από κοντινές πηγές με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. 

 

42. Λούκας, Κ., Βάσσιος, Δ., Ανδρεοπούλου, Ζ.,  Ράγκου, Π. 2016. Αντιλήψεις μαθητών 

δημοτικού σπό έξι διαφορετικές χώρες για το ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας στη δημιουργία 

και επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Στα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου: Νέος Παιδαγωγός. 

Αθήνα. 16-17 Απριλίου 2016. 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των αναπαραστάσεων των μαθητών δημοτικού 

σχολείου, από 6 διαφορετικές χώρες, για τον ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας, στη δημιουργία 

και επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και η σύγκριση των απόψεων αυτών μεταξύ τους για να 

διαπιστωθεί κατά πόσον διαφοροποιούνται στους μαθητές των διαφορετικών χωρών. Στη μελέτη 

συμμετείχαν, μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, 348 μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 

Δημοτικού σχολείου από Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Λετονία, Τουρκία και Πολωνία.  

 

43. Βάσσιος, Δ., & Ανδρεοπούλου, Ζ. (2018). Δασοπολιτική έρευνα για τη Δασική Υπηρεσία: 

Αναδιοργάνωση, εποπτεία των δασοκτημόνων και χρήση νέων τεχνολογιών. Στο Πρακτικά 9ου 

Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Η Ελληνική Λιβαδοπονία Μπροστά σε Νέες Προκλήσεις, 9-

12 Οκτωβρίου 2018 (σελ. 353-360). Λάρισα: Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. 

 

Ο έλεγχος του κράτους στη διαχείριση των ιδιωτικών δασών, γίνεται από τη Δασική Υπηρεσία. Η 

κρατική επέμβαση στα ιδιωτικά δάση δικαιολογείται από λόγους όπως η παροχή γνώσεων στους 

ιδιοκτήτες και η εφαρμογή του κατάλληλου προγραμματισμού. Η Δασική Υπηρεσία χαρακτηρίζεται 

από έλλειψη προσωπικού και υποχρηματοδότηση. Ενδεχόμενες αλλαγές στον διοικητικό μηχανισμό 

και το πλαίσιο λειτουργίας αυτής, μπορεί να οδηγήσουν σε βελτιστοποίηση της απόδοσής της. 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων δασολόγων πάνω σε προτάσεις 

που αφορούν στην αναδιοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας, την εποπτεία που αυτή ασκεί στους 

δασοκτήμονες, καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με 

ερωτηματολόγια. 

 

44. Βάσσιος, Δ., & Ανδρεοπούλου, Ζ. (2018). Περιβαλλοντική πολιτική και αξιοποίηση χώρων 

αστικού πρασίνου: Σύγχρονα κανονιστικά εργαλεία. Στο Πρακτικά του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Αγροτικής Οικονομίας. Επαναπροσδιορίζοντας την Ανάπτυξη της Υπαίθρου στη Σύγχρονη Ψηφιακή 

Εποχή, 1-2 Νοεμβρίου 2018 (σελ. 64-65). Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας.    
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Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης σε 

προτάσεις βελτίωσης της διαχείρισης και της προστασίας του αστικού πρασίνου και των λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων, μέσα από αλλαγές στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο. Επιλέχτηκε ως μέθοδος η 

δειγματοληπτική έρευνα, με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Ως δειγματοληπτική μονάδα 

επιλέχτηκε το νοικοκυριό και ως μέθοδος δειγματοληψίας η δειγματοληψία κατά συστάδες. 

 

45. Καλφαγιάννη Α. και Ανδρεοπούλου Ζ., (2018) Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα και ο ρόλος 

τους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Οι Ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βιβλίο πρακτικών 9ου 

Λιβαδοπονικού συνεδρίου με γενικό τίτλο «Η Ελληνική Λιβαδοπονία μπροστά σε νέες προκλήσεις: 

Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης – Αειφορία και Βιοοικονομία – Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων» σελ. 

369-376, ISBN:978-960-86416-6-2 

 

Τα Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα (ΜΞΔΠ) είναι προϊόντα βιολογικής προέλευσης που δεν αφορούν 

στο ίδιο το ξύλο και τα οποία προέρχονται από δάση, άλλες δασικές εκτάσεις ή αγροδασικά 

συστήματα. Σε αυτά ανήκουν προϊόντα που παρέχουν σημαντικές κοινωνικό - οικονομικές 

δραστηριότητες και ευκαιρίες στις δασικές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα αυτά συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, καθώς πολλά από αυτά έχουν μεγάλη εμπορική αξία. 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε ανάλυση των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΜΞΔΠ και παράλληλα δραστηριοποιούνται μέσω των ΜΚΔ στη 

βάση συγκεκριμένων οργανωτικών και εμπορικών κριτηρίων. 

 

46. Κολιούσκα, Χ. και Ανδρεοπούλου, Ζ. (2018). Η συμβολή των εφαρμογών Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη. Νοέμβριος 2018.  

 

Οι εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να συμβάλλουν 

καθοριστικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ευθυγραμμίζοντας την οικονομική 

βιωσιμότητα και τη βέλτιστη αποδοτικότητα των υποδομών, με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες των 

επιχειρήσεων, οργανισμών και κρατών στο φυσικό περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη 

σημασία TΠΕ, η διεθνής κοινότητα έχει αναπτύξει σχήματα και φορείς για την προώθηση και την 

εφαρμογή των αρχών της πράσινης πληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια, η υιοθέτηση των νέων 

τεχνολογιών αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την θέσπιση μιας νομοθετικής πράξης σχετικά με την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σκοπός της εργασίας είναι η απεικόνιση της υφισταμένης 

κατάστασης υιοθέτησης των εφαρμογών ΤΠΕ στην περιβαλλοντική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

47. Σκουφά, Ε., Κολιούσκα, Χ. και Ανδρεοπούλου, Ζ. (2018). Διερεύνηση αντιλήψεων για το ρόλο 

πηγών περιβαλλοντικής πληροφόρησης. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, 

Θεσσαλονίκη. Νοέμβριος 2018.  

 

Η σημερινή κοινωνία λόγω της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης που διέρχεται, οι συνέπειες της οποίας 

γίνονται ορατές στην ισορροπία των οικοσυστημάτων στην επιβίωση των έμβιων όντων αλλά και στην 

ποιότητα ζωής μας, έχει ανάγκη από άτομα περιβαλλοντικά ενημερωμένα που θα χαρακτηρίζονται 

από αίσθημα ευθύνης και διάθεση συμμέτοχης ως προς τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Άρα οι 

αντιλήψεις και οι στάσεις των νέων για το περιβάλλον, τη θέση και τη σχέση του ανθρώπου με αυτό 

και τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι αυτοί που θα συμβάλλουν 

στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων καθορίζοντας και τη μελλοντική περιβαλλοντική 

συμπεριφορά της κοινωνίας. Για να ανταποκριθούν με επιτυχία θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο 

γνωστικό υπόβαθρο, τις δεξιότητες και την εκπαίδευση ώστε να οικοδομήσουν μια υπεύθυνη 

περιβαλλοντική συμπεριφορά. Στα πλαίσια αυτά στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι πηγές 

περιβαλλοντικής πληροφόρησης και εκτιμάται η δύναμη, η αξιοπιστία και ο ρόλος τους στην 

διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς. 
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48. Βάσσιος, Δ., Ανδρεοπούλου, Ζ., & Γεωργιάδου, Μ. (2019). «Γενικές έννοιες δικαίου»: 

Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε. Στο 6ο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός», 11 & 12 Μαΐου 

2019 (εργασία υπό δημοσίευση, ημερομηνία υποβολής 01/12/2018, ημερομηνία αποδοχής 

03/01/2019). 

 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, μπορεί να επιδράσει θετικά τη διδακτική διαδικασία και να 

αποτελέσει ένα χρήσιμο μέσο για τους εκπαιδευτές. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και η 

αξιολόγηση, από φοιτητές δασολογίας, (μέσω ερωτηματολογίου) ενός διδακτικού σεναρίου για την 

ενότητα «Γενικές έννοιες δικαίου», στο οποίο αξιοποιούνται Τ.Π.Ε. 

 

 

11.4.  Εργασίες δημοσιευμενες σε εγκριτα ελληνικά περιοδικα & επετηρίδες  

 

Πριν τη βαθμίδα του Λέκτορα 

1. ΛΕΦΑΚΗΣ Π.Δ., Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ. 1993. H Συμβολή των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στην Αποτελεσματικότερη Λειτουργία ενός Οργανισμού. Επιστημονική 

Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΛΣΤ. 

Αφιέρωμα στον αείμνηστο επίκουρο καθηγητή Δ. Μητσόπουλο. Σελ. 835-852. 

 

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες συντέλεσαν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης δυνατών 

υπολογιστικών συστημάτων. Οι ανάγκες αυτές σε συνδυασμό με οικονομικά κριτήρια οδήγησαν στη 

γρήγορη ανάπτυξη και εξάπλωση των πολυχρηστικών συστημάτων. Έτσι, τα δίκτυα υπολογιστών 

καταλαμβάνουν ένα πολύ σημαντικό τμήμα της αγοράς. Ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη 

στηρίζεται στη σωστή πληροφόρηση και στην ορθολογική λήψη των αποφάσεων. Η καταγραφή των 

εργασιών στο χώρο που θα γίνει η εγκατάσταση του δικτύου (υποστήριξη των διαφόρων τμημάτων με 

διαφορετικές ανάγκες) που προσφέρει σημαντική βοήθεια στο χρήστη, καθώς επίσης και η τοπολογία 

και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι οι βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

Το επόμενο στάδιο είναι η εκλογή του τεχνικού εξοπλισμού, όπως είναι ο εξυπηρετής (server), οι 

χρήστες (clients), η καλωδίωση (cabling), κ.λπ. και η τελική μορφή του δικτύου (τοπολογία).Οι 

ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν με την εγκατάσταση του δικτύου σ’ένα χώρο είναι πολλές και 

διαφορετικές, ανάλογα με τα επιμέρους τμήματα του οργανισμού καθώς επίσης και με τον πιθανό 

τεχνικό εξοπλισμό. Τα προβλήματα διοίκησης και λειτουργίας των διαφόρων φορέων απαιτούν 

τεράστιο όγκο στοιχείων και τον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία 

τους είναι η συνεχής λήψη αποφάσεων (decision-making) που αποτελεί την κινητήρια δύναμη του 

φορέα. 

 

2. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Α.Κ., Λ.Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ, Π.Δ. ΛΕΦΑΚΗΣ, Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 1996. 

Αξιολόγηση των Επιπτώσεων του Προβλήματος του Ετους 2000 στα Πληροφοριακά 

Συστήματα. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

του Α.Π.Θ. προς τιμήν του καθηγητού κ. Ν. Παπαμίχου,Τόμος ΛΘ/2, 1996, σελ. 865-877 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει όλες τις παραμέτρους του καλούμενου «προβλήματος 

του 2000» (Υ2Κ) που προκύπτει κατά την αλλαγή του αιώνα. Το πρόβλημα δημιουργείται από την 

πιθανή εσφαλμένη μέθοδο αναγραφής των τεσσάρων ψηφίων του έτους 2000 που χρησιμοποιείται 

στους υπολογιστές, κυρίως παλαιότερης τεχνολογίας που, ωστόσο, συνεχίζουν να υποστηρίζουν 

πολλές εφαρμογές. Περιγράφονται οι επιπτώσεις του προβλήματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη 

διεθνή κοινότητα. Παράλληλα, έγινε μια μελέτη που αναφέρεται στον τρόπο αντιμετώπισης του 

συγκεκριμένου προβλήματος και προτείνονται συγκεκριμένες στρατηγικές και μεθοδολογίες για την 

αντιμετώπισή του. 
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3. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Α.Κ., Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ. 1997.  Η Συμβολή της Δασικής 

Πληροφορικής στη Δασική Υπηρεσία (Περίπτωση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). 

Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 

Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή κ. Κ.Π. Πανέτσο. Τόμος Μ/2, 1997. Σελ. 765-784 

 

Η εργασία αυτή καταγράφει την πληροφοριακή υποδομή των δασαρχείων της περιφέρειας Kεντρικής 

Mακεδονίας, σε ανθρώπινο δυναμικό, σε υλικό και σε λογισμικό, τη στάση των εργαζομένων ως προς 

την πληροφορική και τις απόψεις των εργαζομένων για την υφιστάμενη κατάσταση και τις 

μελλοντικές προοπτικές. Καταγράφηκε διαφορά στην υλικοτεχνική υποδομή, έλλειψη εξειδικευμένων 

δασικών προγραμμάτων και έλλειψη ενός κεντρικού πλαισίου για την εισαγωγή υπηρεσιών 

πληροφορικής και την αξιοποίηση του διαθέσιμου εξοπλισμού. Στα δασαρχεία ασχολείται με τους 

υπολογιστές, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, μικρός αριθμός δασολόγων και διοικητικών 

υπαλλήλων, ηλικίας 30-50 ετών. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν υπολογιστές, 

δεν συμμετέχουν εξαιτίας της έλλειψης των απαιτούμενων γνώσεων πληροφορικής και εξαιτίας της 

έλλειψης των κατάλληλων κινήτρων για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, στο σύνολό τους, οι εργαζόμενοι 

έχουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές. Γενικότερα, είναι θετικοί στην προοπτική επέκτασης 

της χρήσης πληροφορικής στην υπηρεσία με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

διεκπεραίωση των καθημερινών αναγκών που προκύπτουν. 

 

4. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Α.Κ., Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Δ. ΛΕΦΑΚΗΣ, Λ.Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ. 

1998. Τεχνολογία Ψηφιακών Δικτύων Ενοποιημένων Υπηρεσιών και Δασοπονία. Επιστημονική 

Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. τόμος ΜΑ/1. 

Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Σελ. 303-320 

 

Η παρούσα εργασία περιγράφει την τεχνολογία ψηφιακών δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών. Η 

μετάδοση με την τεχνολογία ψηφιακών δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από τα 

πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας από άκρη σε άκρη, μεγάλες ταχύτητες μετάδοσης και 

παρέχει υψηλή πιστότητα κατά τη μεταφορά, ενώ μπορεί πρακτικά να υποστηρίξει ταυτόχρονα όλες 

τις τηλεπικοινωνιακές συσκευές, δηλαδή το τηλέφωνο, το φάξ, τον υπολογιστή, και άλλες νέες 

συσκευές που χρησιμοποιούν εκ κατασκευής την τεχνολογία του ISDN, όπως είναι οι τηλεφωνικές 

συσκευές τύπου ISDN, τα εικονοτηλέφωνα, οι συσκευές τηλεσυνδιάσκεψης, κ.λπ.. Η τεχνολογία αυτή 

βρίσκει άμεση εφαρμογή στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, την τηλεδιάσκεψη, την πολυδιάσκεψη, την 

τηλεργασία, την τηλειατρική, κ.λπ. ενώ εφαρμόζεται ήδη στην Ελλάδα. Η τεχνολογία των ψηφιακών 

δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία και στο χώρο της δασοπονίας. 

Ειδικότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη υψηλής ποιότητας άμεσης επικοινωνίας μεταξύ 

απομακρυσμένων περιοχών για σκοπούς εκπαιδευτικούς αλλά και για την άμεση λήψη αποφάσεων 

(decision-making) σε καίρια προβλήματα. 

 

5. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ., ΛΕΦΑΚΗΣ Π.Δ., ΗΛΙΑΔΗΣ Λ.Σ.. 1998. Τα Ψηφιακά Δίκτυα 

Ενοποιημένων Υπηρεσιών και Το Διαδίκτυο. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος ΜΑ/1. Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή κ. 

Λουκά Γ. Αρβανίτη. Σελ.321-334 

 

Η παρούσα εργασία διερευνά την λειτουργία των ψηφιακών δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών στην 

Ελλάδα. Ο κρατικός τηλεπικοινωνιακός φορέας ΟΤΕ παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 

εγκατάσταση. Ακολουθεί περιγραφή και ανάλυση του εξοπλισμού αυτού και των σύνθετων 

δυνατοτήτων που παρέχει στο χρήστη. Παράλληλα, διάφοροι ιδιωτικοί παροχείς προσφέρουν πακέτα 

υπηρεσιών για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, με ή χωρίς τεχνολογία ψηφιακών δικτύων ενοποιημένων 

υπηρεσιών (ISDN). Συγκρίνονται οι διάφορες διαθέσιμες μέθοδοι πρόσβασης αυτού του τύπου από 

άποψη ταχύτητας και κόστους. Η τεχνολογία αυτή (ISDΝ) αποτελεί την πιο συμφέρουσα λύση για το 

χρήστη που ασχολείται με σύνθετες εφαρμογές και διακινεί μεγάλο όγκο δεδομένων. 
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6. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Α.Κ., Λ.Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ, Π.Δ. ΛΕΦΑΚΗΣ, Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ. 

1998. Μεθοδολογία Εκτιμήσεως Αρχικών Τιμών Παραμέτρων των Υποδειγμάτων Κατανεμημένων 

Χρονικών Υστερήσεων. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. τόμος ΜΑ/1. Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. 

Αρβανίτη. Σελ. 271-286 

 

Τα υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων, χρησιμοποιούνται εκτενώς στην ανάλυση των 

προβλημάτων αναψυχής, των εξόδων καταναλώσεως, των σχέσεων κόστους/οφέλους, των σχέσεων 

επενδύσεων και διατιθεμένων κεφαλαίων, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της άσκησης 

κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση μιας 

σύγχρονης και αποτελεσματικής μεθόδου για την εκτίμηση των αρχικών τιμών των συντελεστών σε 

μορφή αναλογίας, των υποδειγμάτων χρονικών υστερήσεων. Το πρόγραμμα που υλοποιεί τους 

υπολογισμούς αυτούς έχει γραφεί σε γλώσσα προγραμματισμού C++. 

 

7. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Α.Κ., Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Χ.Β. ΓΟΥΠΟΣ, Π.Δ. ΛΕΦΑΚΗΣ. 1998. 

Νομοθετικά Πλαίσια για την Αξιοποίηση της Πληροφορικής στη Δασική Διοίκηση. Επιστημονική 

Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. τόμος ΜΑ/1. 

Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Σελ. 335-348 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να καταγράψει το νομοθετικά πλαίσιο στο οποίο βασίσθηκε η 

εισαγωγή και η αξιοποίηση της δασικής πληροφορικής στον τομέα της δασικής διοίκησης στη χώρα 

μας. Ο ευαίσθητος τομέας των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας είναι αδύνατον 

να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς την αξιοποίηση των εργαλείων που προσφέρει η σύγχρονη 

τεχνολογία. Ωστόσο, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αξιοποίηση αυτή εμφανίζεται αρχικά μόλις 

το έτος 1989. Σήμερα, η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Γεωργίας, στο οποίο υπάγεται 

διοικητικά η Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στη χώρα μας, είναι υπεύθυνη 

για την εκτέλεση έργων πληροφορικής στους διάφορους επιμέρους τομείς.Εξάλλου, τα κοινοτικά 

ταμεία προσφέρουν επιχορηγήσεις στα πλαίσια των ανάλογων αναπτυξιακών προγραμμάτων στην 

ελληνική περιφέρεια, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών που υπάρχουν σήμερα, ειδικά όσον 

αφορά στο περιβάλλον γενικότερα. Ωστόσο, η πλήρης ενσωμάτωση της πληροφορικής στη δασική 

διοίκηση, κάτω από ένα σύγχρονο και ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο είναι απαραίτητη, με σκοπό τόσο 

την παροχή άριστων υπηρεσιών προς τους πολίτες όσο και την αποτελεσματική προστασία των δασών 

και του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.  

 

8. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Α.Κ., Λ.Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ, Ζ.Σ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Δ. ΛΕΦΑΚΗΣ,. 

1998. Ανάπτυξη Λογισμικού για την Ανάλυση Υποδειγμάτων κατανεμημένων Χρονικών 

Υστερήσεων σε γλώσσα προγραμματισμού C++. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. τόμος ΜΑ/1. Αφιέρωμα στον Ομότιμο 

καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Σελ. 349-362. 

 

Η παρούσα εργασία περιγράφει τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού, με τον τίτλο DILAME v.3 

(Distributed Lag Model Estimation version 3), σύμφωνα με το οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε τους 

συντελεστές δ και ω της συνάρτησης μέγιστης πιθανότητας των υποδειγμάτων κατανεμημένων 

χρονικών υστερήσεων. Το εν λόγω λογισμικό αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει το μοντέλο 

ανάλυσης των υποδειγμάτων κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων. Οι συντελεστές δ και ω 

υπολογίζονται από τον αλγόριθμο σε μορφή αναλογίας. Το λογισμικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί σε 

διαφόρους παραγωγικούς τομείς που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων (decision-making), ιδιαίτερα 

όταν αφορούν στην ικανοποίηση προκαθορισμένων στόχων στα πλαίσια άσκησης σύγχρονης και 

ευέλικτης πολιτικής. Οπότε, το εν λόγω λογισμικό μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο και 

αποτελεσματικό μέσο για τη διοίκηση έργων. Η ανάπτυξη του λογισμικού έγινε με τη χρήση της 

γλώσσας προγραμματισμού C++, η οποία είναι μία σύγχρονη αντικειμενοστραφής γλώσσα 

προγραμματισμού. 
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9. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ., ΙΩΑΝΝΟΥ Κ., ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Α. ΛΕΦΑΚΗΣ Π. (1999). 

Aσύρματα δίκτυα στη δασοπονία με την αξιοποίηση των πρωτοκόλλων 802.11χ. Επιστημονική 

επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π., ΜΒ/1. (Αφιερωμα Ομ. Καθ. Δ. Κωτουλα) 1999 

Θεσσαλονίκη. Σελ. 203-214. 

 

H παρούσα εργασία παρουσιάζει τις κυριότερες εξελίξεις στον τομέα των ασύρματων δικτύων 

μεταφοράς δεδομένων μεγάλης εμβέλειας. Κατόπιν παρουσιάζονται τα πρωτόκολλα 802.11x τα οποία 

αποτελούν αυτή την στιγμή το πιο σύγχρονο τρόπο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων τόσο σε μικρές 

όσο και σε μεγάλες αποστάσεις. Τέλος διερευνάται η δυναμική των εν λόγω δικτυακών λύσεων για 

την αξιοποίηση τους στην ελληνική δασική πράξη καθώς και των δυνατοτήτων που αυτά παρέχουν 

στην διευκόλυνση του έργου του Έλληνα δασολόγου. 

 

Στη βαθμίδα του Λέκτορα 

10. Ζ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. ΓΟΥΠΟΣ. 1998. Νομοθετικά και Διοικητικά Πλαίσια της 

Ελληνικής Δασικής Διοίκησης και Οργάνωση τους σε βάση δεδομένων. Επιστημονική 

Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. τόμος ΜΑ/1. 

Αφιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Σελ. 415-430.  

 

Η Δασική Διοίκηση στην Ελλάδα έχει διέλθει από πολλές και διαφορετικές οργανωτικές μορφές. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη πάνω στην πορεία της 

δασικής διοίκησης και ειδικότερα να καταγραφούν και να αξιολογηθούν τα νομοθετικά και διοικητικά 

πλαίσια που χαρακτήρισαν την οργάνωση του κρατικού φορέα που ασχολείται με τα δάση και τις 

δασικές εκτάσεις στη χώρα μας από την σύσταση του ελληνικού κράτους το έτος 1833 μέχρι σήμερα. 

Ακολούθησε έρευνα με ερωτηματολόγια που εστάλησαν στις Διευθύνσεις Δασών όλης της χώρας για 

τη συλλογή, στατιστική ανάλυση και καταγραφή  ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που αφορούν  

την κατανομή του δασικού προσωπικού στη δασική υπηρεσία. Στη συνέχεια τα δεδομένα σχετικά με 

το νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο καταγράφηκαν σε βάση δεδομένων που σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε δομή ευέλικτη και φιλική για τον 

τελικό χρήστη. Η διαχείριση της ΒΔ επιτυγχάνεται με διαδοχικές οθόνες χειρισμού μέσω ενεργών 

επιλογών πλήκτρων και απευθύνεται σε χρήστες χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής με σκοπό την 

αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίησή των ανωτέρω δεδομένων κατά τη λήψη αποφάσεων στο 

σχεδιασμό της δασικής διοίκησης.  

Τα οργανωμένα δεδομένα μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά κατά τη διαδικασία υποστήριξης 

της λήψης αποφάσεων (decision support) που αφορούν την οργάνωση και διάρθρωση της υπηρεσίας 

και σε σχέση με την κατανομή του απασχολούμενου προσωπικού.  

 

11. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ., ΓΟΥΠΟΣ Χ., ΝΤΑΛΗ Α., ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α., 

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Α. 2011. Βαση Δεδομενων Για Το Νομοθετικο Πλαισιο Πυρκαγιων Και 

Αναδασωσεων. Επιστημονικη Επετηριδα Της Σχολης Δασολογιας και Φ.Π., (Ν. Αθανασιαδη) 

ΜΔ/4, 2001, ΣΕΛ. 795-806 

 

Η δασική πληροφορική μπορεί να συμβάλλει θετικά στην οργάνωση και ταξινόμηση της Δασικής 

Νομοθεσίας αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή καταγραφή και οργάνωση. Το 

πλήθος των νομοθετημάτων που αφορούν τα δάση και το φυσικό περιβάλλον γίνονται πιο εύκολα 

προσβάσιμα ενώ απλοποιείται σε μεγάλο βαθμό η ανάκτηση και χρησιμοποίηση των κατάλληλων σε 

κάθε περίπτωση νόμων και άρθρων. Ειδικότερα, η δημιουργία μιας κατάλληλα οργανωμένης βάσης 

δεδομένων στον τομέα της Δασικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα στους νόμους που σχετίζονται με 

τις αναδασώσεις και τις πυρκαγιές, έχει σαν στόχο την απλούστερη ταξινόμηση και συγκέντρωσή τους 

και την ευελιξία στην προσθήκη νέων και στις διάφορες τροποποιήσεις τους. Η συγκέντρωση των 

δεδομένων, που αποτελούν τα χαρακτηριστικά των νόμων πραγματοποιήθηκε με βιβλιογραφική 

έρευνα στη βιβλιοθήκη της Νομικής του ΑΠΘ για την ανεύρεση των κατάλληλων ΦΕΚ. Το λογισμικό 
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που χρησιμοποιείται για την οργάνωση των δεδομένων σε βάση δεδομένων είναι Microsoft Access. 

Το αποτέλεσμα που προσφέρει η οργάνωση και κωδικοποίηση του σύνθετου νομοθετικού πλαισίου 

των αναδασώσεων και των πυρκαγιών σε βάση δεδομένων είναι η απλή, εύκολη και ταχύτατη 

προσπέλαση στους σχετικούς νόμους και με δυνατότητα έρευνας με λέξεις –κλειδιά . Μπορεί να 

αξιοποιηθεί στα Δασαρχεία αλλά και σε σχετικούς φορείς. Επίσης με τη δυνατότητα της διαρκούς 

ενημέρωσης και ανανέωσης της βάσης δεδομένων, τα δεδομένα είναι πάντοτε αξιόπιστα, ενώ η βάση 

δεδομένων έχει σχεδιαστεί σε τρόπο που να δημιουργείται φιλικό περιβάλλον για κάθε χρήστη, 

ανεξάρτητα των γνώσεων πληροφορικής που διαθέτει. Τέλος η συγκεκριμένη βάση δεδομένων μπορεί 

να επεκταθεί και να καλύψει όλο το φάσμα των  δασικών νόμων της Ελλάδος. 

 

12. Z.Σ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.Γ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ. 2007. Το 

Διαδίκτυο στην τουριστική ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Τουριστικά Θέματα. Τεύχος 1. Σελ. 6-

18. ISSN 1791-0064 

 

Το Διαδίκτυο και οι τεχνολογίες πληροφορικής αποτελούν σήμερα ένα απαραίτητο εργαλείο για τη 

στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών που βασίζεται στην διαδραστική 

παρουσίαση τοπικών δεδομένων και στην εξυπηρέτηση του πολίτη για την ανεύρεση σχετικών 

πληροφορικών τόσο για την περιοχή όσο και για τις υποδομές. Ο δήμος Βαρδουσίων στη Φωκίδα 

είναι μια τυπική κοινότητα στον ορεινό όγκο της κεντρικής Ελλάδας, και χαρακτηρίζεται από χαμηλή 

πληθυσμιακή πυκνότητα και μικρή παραγωγικότητα. Μεταξύ των βασικών αναπτυξιακών στόχων 

είναι και η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και η τουριστική του ανάπτυξη που θα 

οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού και στην προώθηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων. Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος της συνέντευξης και 

δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων για τον τομέα των καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας, των δασών, 

κυνηγίου, συνεταιρισμών και τουριστικών υποδομών και δυνατοτήτων. Τέλος, το σύνολο των 

πληροφοριών για την περιοχή και η βάση δεδομένων καταχωρήθηκαν σε διαδικτυακό τόπο που 

αναπτύχθηκε με το λογισμικό Macromedia Dreamweaver. Η διατήρηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο για 

την περιοχή, στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας, της ελκυστικότητας αλλά και στην 

αναγνωρισιμότητα της περιοχής ως τουριστικού προορισμού. Η ιστοσελίδα απαιτείται να συνδεθεί σε 

σχετικές πύλες στο διαδίκτυο (portal) και ευρετήρια με θεματικές ενότητες που απευθύνονται σε κοινό 

με ενδιαφέροντα, όπως είναι οι ορεινές δραστηριότητες, ο τουρισμός (αγροτουρισμός, χειμερινός 

τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, ορεινή κατασκήνωση, κ.λπ), ορεινά αθλήματα (αναρρίχηση, 

ορειβασία, ορεινή ποδηλασία, προσανατολισμός, κ.λπ.), ακραία αθλήματα (extreme sports), 

περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα, φωτογραφία, κυνήγι, κ.λπ. 

 

13. Π. ΛΕΦΑΚΗΣ, Κ. ΣΚΡΑΠΑΛΙΩΡΗ, Z.Σ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Κ. 

2007.Ανάπτυξη Διαδικτυακού περιβάλλοντος Τοπικού χαρακτήρα με έμφαση στο φυσικό 

περιβάλλον. Τουριστικά Θέματα. Τεύχος 2. σελ. 60-72 ISSN 1791-0064 

 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα μοντέλο πρότυπου ιστοχώρου σε περιεχόμενο και 

σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού ιστοχώρων. Το μοντέλο αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τους δήμους της Ελλάδας και συγκεντρώνει όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

περιεχομένου. Το μοντέλο του πρότυπου ιστοχώρου που προτείνεται, επιδιώκει  να συνδυάσει όλα τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά περιεχομένου μαζί με την αισθητική, τη λειτουργικότητα, την εύκολη 

πλοήγηση, την εργονομία και τους μικρούς χρόνους φόρτωσης, δηλαδή γνωρίσματα επιθυμητά σε 

έναν οποιοδήποτε καλό ιστοχώρο. Στη συνέχεια εφαρμόζεται για το δήμο Λεβαδέων του νομού 

Βοιωτίας, όπου το υπάρχον σχετικό site του δήμου παρουσιάζει ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο του 

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

14. ANDREOPOULOU, Z.S. (2008) Assessment of the digitalization of in Forest Service data 

files. Επετηριδα Δασολογιας και Διαχειρισης Περιβαλλοντος και Φυσικών πόρων. Δ.Π.Θ. Τόμος 
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1ος. (Κ. Σιδερη) Εκδοσεις Αφοι Κυριακιδη, Θεσσαλονικη. Σελ. 323-340. (ISBN 978-960-89345-

4-2) 

 

Η Δασική Υπηρεσία ΔΥ είναι ο επίσημος διοικητικός φορέας που ασχολείται με την προστασία και 

αειφορική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δασών και δασικών εκτάσεων στη χώρα μας.  Ο πολλαπλός 

ρόλος των δασών επιβάλλει την καθημερινή ενασχόληση του προσωπικού στη Δασική Υπηρεσία με 

διάφορα αντικείμενα σε κάθε περιφερειακή δασική μονάδα. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΥ οργανώνει 

διάφορες εργασίες που σε συνδυασμό με τις διοικητικές εργασίες που εκτελούνται μέσα στο 

Δασαρχείο, παράγουν ένα πλήθος δασικών δεδομένων σε διάφορους τύπους, έγγραφα, αριθμητικά 

δεδομένα, χάρτες, τοπογραφικά, δασική νομοθεσία, διατάξεις, κ.λπ. .  Στην εργασία αυτή μελετάται η 

εισαγωγή της ψηφιακής καταχώρησης σε ψηφιακά αρχεία στα πλαίσια της ροής εργασίας στις 

περιφερειακές δασικές μονάδες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια. Τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν αφορούν στην κατανομή των υφισταμένων ψηφιακών αρχείων δασικών δεδομένων σε 

κατηγορίες, σε δασικά γραφεία, δασικές διευθύνσεις, σε περιφέρειες, κ.λπ. Παράλληλα 

καταγράφονται τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή οργάνωση των δεδομένων, την 

προέλευση τους και τέλος γίνεται μια αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ψηφιακών αρχείων 

δασικών δεδομένων. Ο βαθμός ψηφιακής αρχειοθέτησης είναι διαφορετικός στις διάφορες δασικές 

μονάδες της χώρας, ενώ ο διοικητικός τομέας υπερτερεί σε όλες τις μονάδες. Η διαδικασία στήριξης 

λήψης αποφάσεων μπορεί να ενισχυθεί με την υλοποίηση μιας ενιαίας ΒΔ για τη Δασική Υπηρεσία 

στα πλαίσια της ψηφιοποίησης της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

15. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ., ΤΣΙΑΡΑΣ Σ, 2010. Αειφορικος Τουρισμός Στις Ορεινές Περιοχές 

Με Τη Χρήση Του Διαδικτύου: Η Περίπτωση Του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωριου. 

Regional Science Inquiry Journal. Special Greek Edition, Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης 

Δεκεμβριος 2010, Vol I, Issue I, pp. 11-18 (ISSN: 1791-5961) (ISSN ONLINE: 1791-7735) 

(Covered by : EconLit) 

 

To Διαδικτυο (internet) προσφέρει σήμερα πολλές ευκαιρίες για οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ανάπτυξη, μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας από προϊόντα και υπηρεσίες που καλούνται 

διαδικτυακές υπηρεσίες (e-services). Το Διαδίκτυο και οι τεχνολογίες πληροφορικής που ήδη 

αξιοποιούνται στη χώρα μας αποτελούν σήμερα ένα απαραίτητο εργαλείο για τη στρατηγική της 

τουριστικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, που βασίζεται στη διαδραστική παρουσίαση τοπικών 

δεδομένων και στην εξυπηρέτηση του πολίτη για την ανεύρεση σχετικών πληροφορικών τόσο για την 

περιοχή γενικότερα όσο και για τις υπάρχουσες υποδομές. Η παρούσα εργασία εξετάζει τη συμβολή 

της χρήσης του Διαδικτύου στον αειφορικό τουρισμό ορεινών περιοχών επικεντρώνοντας στο 

χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου. Συγκεκριμένα, προτείνεται ένα μοντέλο πρότυπης ιστοσελίδας σε 

περιεχόμενο και δομημένο σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού ιστοσελίδων. Υπάρχουν αρκετοί δήμοι 

της Ελλάδος που συντηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και ο Δήμος Πιερίων είναι ένας από αυτούς. Η 

ιστοσελίδα του, ωστόσο, παρουσιάζει ελλείψεις ως προς το περιεχόμενό της. Επομένως, θεωρήθηκε 

σκόπιμο και αναγκαίο να επανασχεδιαστεί μια νέα ιστοσελίδα για τον συγκεκριμένο Δήμο, μέσα από 

το περιεχόμενο της οποίας θα προβάλλεται ο ορεινός τουρισμός στην περιοχή με έμφαση στο 

χιονοδρομικό κέντρο, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την τοπική κοινωνία. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο της ιστοσελίδας που προτείνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, 

ενώ παράλληλα επιδιώκει να συνδυάσει όλα τα επιθυμητά χαρακτηριστικά περιεχομένου μαζί με την 

αισθητική, τη λειτουργικότητα, την εύκολη πλοήγηση, την εργονομία και τους μικρούς χρόνους 

φόρτωσης, δηλαδή επιθυμητά γνωρίσματα μιας αποδοτικής ιστοσελίδας.  

 

16. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ.,  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Αικατερίνη, ΛΕΦΑΚΗΣ, Π. 2011. Τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών και φοιτητές Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος: Σχέση, 

αξιοποίηση και προοπτικές Επιστημονική επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π. (Προς 

τιμην του ομοτ, Καθ. Χατζηστάθη)  
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Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν εισέλθει δυναμικά σε όλους τους 

τομείς της ζωής μας. Ειδικότερα στο χώρο της δασοπονίας μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την αειφορική διαχείριση των δασών και  τη δασική έρευνα. Σκοπός της εργασίας είναι 

να διερευνηθεί η σχέση των φοιτητών της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 

Α.Π.Θ με τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο αλλά και οι προοπτικές, οι προτιμήσεις τους σε 

μαθήματα σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και τα δίκτυα ΗΥ στο 

πρόγραμμα σπουδών των προπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων, τα 

οποία συμπληρώθηκαν κατά τα έτη 2007 και 2008 από πρωτοετείς φοιτητές. Τα  αποτελέσματα 

δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των φοιτητών είναι πολύ μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο αφού πιστεύουν 

ότι η καλή γνώση των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Επιπλέον έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα στοιχεία δύο παλαιότερων αντίστοιχων ερευνών 

οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί το 2001 και το 2006. Εντοπίστηκαν διαφορές με τη πάροδο έστω και 

λίγων ετών στη χρήση ΗΥ, στις  γνώσεις πληροφορικής και στις προτιμήσεις των φοιτητών της 

Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος σε θέματα νέων τεχνολογιών. 

 

17. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.Σ. ΤΖΟΥΛΗΣ Ι. 2011. Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την προβολή των 

περιοχών NATURA 2000  στο Διαδίκτυο: Η περίπτωση της Δ. Μακεδονίας. Επιστημονική 

επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π., (Ν. Στάμου), CD 

 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν 

φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 

Διαδίκτυο μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση της περιβαλλοντικής 

ταυτότητας περιοχών σε μεγάλο κοινό και παγκοσμίως. Η εύκολη ανάκτηση πληροφοριών καθίσταται 

σημαντική στις μέρες μας και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν κάνει 

δυνατή την άμεση πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες πληροφοριών. H εργασία αυτή περιγράφει την 

ανάπτυξη μιας πρότυπης ιστοσελίδας με στόχο την προβολή και ανάδειξη των περιοχών τύπου 

NATURA 2000. Ως πιλοτική εφαρμογή επιλέχθηκε η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στην 

Ελλάδα. Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με το σύγχρονο λογισμικό Dreamweaver και αξιοποιήθηκαν οι 

σύγχρονες αρχές σχεδιασμού ιστοσελίδων ώστε η ιστοσελίδα να είναι φιλική σε μη έμπειρους χρήστες 

και λειτουργική. Περιλαμβάνονται αξιόπιστα δεδομένα σε μορφή κειμένου αλλά και πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό από τις περιοχές ειδικής προστασίας που ανήκουν στην περιφέρεια αυτή σύμφωνα 

με τη Διεθνή Νομοθεσία. Η ανάρτηση της ιστοσελίδας αυτής στο διαδίκτυο θα συμβάλλει θετικά στην 

αναγνωρισιμότητα των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών καθώς η περιφέρεια Δ. Μακεδονίας δεν 

είναι ιδιαίτερα προβεβλημένη παρά τον πλούσιο φυσικό της πλούτο.  

 

Κατόπιν μονιμοποίησης 

18. Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ. και Ι. Τζούλης. 2011. Βασεις δεδομενων για περιβαλλοντικα δεδομενα: 

βάση δεδομένων για ειδη ξυλειας. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων. 3ος Τόμος: Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος ,Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης.  σελ. 305 – 316 

 

Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων με σκοπό την καταγραφή και διαχείριση 

δεδομένων που αφορούν ευρωπαϊκά και τροπικά ξύλα με εμπορική σημασία, όπως επίσης των 

χρήσεων αυτών. To πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε για τη διαχείριση της ΒΔ αξιοποιεί τη 

δυνατότητα προγραμματισμού μακροεντολών σε ενεργά διαδραστικά στοιχεία χειρισμού της ΒΔ, που 

συνθέτουν ένα ενιαίο εργαλείο χειρισμού και διαχείρισης ΒΔ, ακόμη και από άπειρους χρήστες, οι 

οποίοι δεν γνωρίζουν το σχετικό λογισμικό. H ΒΔ που αναπτύχθηκε στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα είναι απλή σε χειρισμό, είναι επεκτάσιμη και μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από το ευρέως 

διαδεδομένο λογισμικό Ms-Office. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε, αποτελεί ένα αποτελεσματικό 

πιλοτικό εργαλείο για το σχεδιασμό της ολοκληρωμένης διαχείρισης των πιο εμπορικών ξύλων σε 
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διάφορες χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα, η οποία βασίζεται σε αναλυτικές επιστημονικές 

καταγραφές που περιγράφουν τις ιδιότητες και τις χρήσεις των ξύλων με εμπορική σημασία. 

 

19. Δ. Καρακύριος, Ζ. Ανδρεοπούλου και Π. Λεφάκης 2012. Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων στη 

Δασική Διοίκηση. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος 

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Τόμος 3ος (Μέρος 2ο). σελ. 

55-64 

 

Η μηχανοργάνωση με βάσεις δεδομένων μπορεί να αποτελέσει το σημείο κλειδί στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας στη δασική διοίκηση. Ο σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη μιας 

εφαρμογής βάσης δεδομένων για τη διοίκηση και διαχείριση δασών στη δασική υπηρεσία για την 

εκπλήρωση πολλαπλών σκοπών και στόχων όπως οργάνωση πληροφοριών των δασών, 

μηχανοργάνωση του τμήματος διοίκησης & διαχείρισης δασών και δημιουργία εφαρμογής εύκολης 

και λειτουργικής έτσι ώστε να μπορεί να την χειριστεί εργαζόμενος χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις 

υπολογιστών. Για τη δημιουργία μιας πιλοτικής εφαρμογής συλλέχθηκαν δεδομένα από δασικές 

υπηρεσίες και ειδικότερα το Δασαρχείο Αρναίας, δασαρχείο με ενεργά παραγωγικά δάση. Στην 

εφαρμογή Βάσης Δεδομένων που δημιουργήθηκε περιέχονται αντικείμενα όπως πίνακες, ερωτήματα, 

φόρμες, αναφορές και μακροεντολές, ενώ χρησιμοποιούνται όλες οι λειτουργίες της Δυναμικής 

Ανταλλαγής Δεδομένων (Dynamic Data Exchange, DDE), τα αντικείμενα ActiveX και τα 

προσαρμοσμένα χειριστήρια ActiveX. Η παρούσα εφαρμογή Β.Δ συμβάλει στην οργάνωση 

πληροφοριών των δασών για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των δασικών 

οικοσυστημάτων και στη μηχανοργάνωση του τμήματος διοίκησης και διαχείρισης δασών, έτσι ώστε 

να έχουμε λειτουργικότητα του τμήματος, λιγότερη γραφειοκρατική δουλειά και περισσότερο 

ελεύθερο χρόνο για άλλες εργασίες. 

 

11.5. Εργασίες από συνεδρια χωρις πρακτικα, με τομους περιληψεων 

 

Στη βαθμίδα του Λέκτορα 

1. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Ζ., ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ, Θ., ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Γ., ΜΑΝΟΣ, Β. 2005. 

Προβολή και κατάταξη τοπικών αναπτυξιακών δράσεων στο διαδίκτυο. Παρουσιάστηκε στην 

3η Συνάντηση Πολυκριτηριας Ανάλυσης Αποφάσεων της ΕΕΕΕ-Ελληνικής Εταιρείας 

Επιχειρησιακής Ερευνας- Πολυτεχνείο Kρήτης 27-29 Σεπτεμβρίου 2005, Χανιά 

 

Η διαδικτυακή τεχνολογία προσφέρει σημαντικές δυνατότητες παρέχοντας νέα κίνητρα και νέες 

διαστάσεις στην οικονομική ανάπτυξη, στην παροχή των υπηρεσιών ποιότητας και γενικότερα στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η 

κατάταξη ιστοσελίδων στο διαδίκτυο που υποστηρίζουν τοπικές αγροτικές αναπτυξιακές δράσεις στην 

Ελλάδα, με βάση τα χαρακτηριστικά των περιεχομένων τους.Με σκοπό την κατάταξη των 

ιστοσελίδων χρησιμοποιήθηκε η πολυκριτήρια ανάλυση PROMETHEE II που στη συγκεκριμένη 

περίπτωση εφαρμόζει μια γραμμικής μορφής συνάρτηση έχοντας ως κριτήρια τα χαρακτηριστικά των 

περιεχομένων των ιστοσελίδων. Στην κατάταξη που προέκυψε στις πρώτες θέσεις παρουσιάζονται 

ιστοσελίδες που προέρχονται από αναπτυξιακούς φορείς με έντονη και πολύχρονη δραστηριότητα και 

με πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τις δραστηριότητές τους, όπως είναι οι αναπτυξιακές εταιρείες 

της Κοζάνης, του Ηρακλείου, της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης, της Δράμας και των 

Δωδεκανήσων. Στον αντίποδα έχουμε τις ιστοσελίδες των αναπτυξιακών εταιρειών Αιτωλικού και 

Πάρνωνα με μικρή και σύντομη δραστηριότητα και με φτωχή έως και ανύπαρκτη πληροφόρηση 

σχετικά με τις δραστηριότητές τους. 

 

G. TSEKOUROPOULOS, T. KOUTROUMANIDIS, Z. ANDREOPOULOU, M. 

VLACHOPOULOU, B. MANOS. 2006. Evaluation and classification of e-business models in Greek 

agriculture. Παρουσιάστηκε στην 4η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων της ΕΕΕΕ-
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Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας, ΤΕΙ Λάρισας και Πολυτεχνείο Κρήτης, Λάρισα 27-28 

Σεπτεμβρίου 2006 

 

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο στη σύγχρονη επιχειρηματική πολιτική και πολλές 

επιχειρήσεις δημιουργούν μια δικτυακή παρουσία. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετηθούν 

οι αρχές του e-επιχειρείν και η εφαρμογή του στην περιφέρεια και τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα. 

Κατόπιν, σχετικές ιστοσελίδες κατατάσσονται στα αναγνωρισμένα μοντέλλα e-επιχειρείν σύμφωνα 

μες τη διεθνή βιβλιογραφία αναλύονται και αξιολογούνται.Στην πράξη, μονο ένα μικρό μέρος των 

επιχειρήσεων κάνει πράξη τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Διαδίκτυο σε μια επιχείριση. Ωστόσο, 

χάρι σε ορισμένους πρωτοπόρους έχουμε ήδη αρκετή πείρα για να αξιολογήσουμε την δεδομένη 

κατάσταση των ιστοσελίδων. Ειδικά χαρακτηριστικά των παραγωγικών τομέων ευθύνονται για την 

μειωμένη ενσωμάτωση των νέων πρακτικών, όπως είναι η έλλειψη τεχνικών γνώσεων, η εμμονή των 

εμπλεκομένων με τις παραδοσιακές πρακτικές κι η διαδικασία παράδοσης των προϊόντων του δεν 

υλοποιείται μεσα από το διαδίκτυο.   

 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

2. PIMENIDIS E., ANDREOPOULOU Z.S., VASSILIADOU, S. 2008. Value-Added 

Communities and Web-Services in Integrating Digital Commerce Operations. 4th HSSS 

Conference, 29-31 May 2008. Ioannina, Greece, Proceedings Αποδεκτή μετά από κρίση ανωνύμων 

κριτών, για τα Πρακτικά του HSSS04 National & International Conference at the University of 

Ioannina.  

 

Η εργασία αυτή ασχολείται με την διαδικτυακή υπηρεσία του ηλεκτρονικού επιχειρειν. Οι σύγχρονες 

τάσεις στην ολοκλήρωση εμπορικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου είναι επικεντρωμένες στην 

καλύτερη ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων που ανήκουν στην αλυσίδα εφοδιασμού. Με 

τον τρόπο αυτό οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση των 

επιδόσεων με άριστη ή σχεδόν βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων. Η πληροφορία λαμβάνεται με 

απευθείας σύνδεση μέσα από το Διαδικτυο και η επεξεργασία γίνεται από τα πληροφοριακά 

συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας σε πραγματικό χρόνο. Η παρούσα εργασία εξετάζει τις προκλήσεις 

κατά την δημιουργία και τη διατήρηση αυτών των πληροφοριακών συστημάτων, αξιολογεί τη 

δέσμευση που απαιτείται από τους συμμετέχοντες, καθώς και τους κινδύνους που εμπεριέχονται. 

Μελετώνται παραδείγματα που αντλούνται από την εμπειρία σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και 

ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εργασία προτείνει κριτήρια για την αξιολόγηση του κινδύνου. 

Στη συνέχεια, για την περίπτωση της εφαρμογής αυτών των συστημάτων προστιθέμενης αξίας στην 

Ελλάδα, αναλύονται και συζητούνται τα δυνητικά οφέλη και οι περιορισμοί. Η εργασία καταλήγει με 

προτάσεις αξιοποίησης των ψηφιακών δικτύων για την αναζωογόνηση και την αναγέννηση των 

αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών στην Ελλάδα 

 

3. TASOULAS, Ε., LEFAKIS, P., ANDREOPOULOU, Ζ., 2008. Monitoring the hunting bag of 

wild boar (Sus scrofa) in Prefecture of Ioannina, Greece by using a Data Base Management System. 

7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, 28-30 August 

2008, Sopron, Hungary, book of abstract pp. 78. 

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρακολούθηση της κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου 

στο Νομό Ιωαννίνων, με τη χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, μέσω του 

οποίου τα δεδομένα μπορούν εύκολά να ταξινομούνται, να επεξεργάζονται και να αξιοποιούνται.  Σε 

συνεργασία με την Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, οι αρχηγοί από 75 κυνηγετικές παρέες που 

δραστηριοποιούνται στο Νομό Ιωαννίνων ερωτήθηκαν και συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν δεδομένα 

για τρεις κυνηγετικές περιόδους (2005-2008). Κατόπιν κατασκευάστηκε ένα Σ.Δ.Β.Δ. που περιείχε 

διάφορες φόρμες, πίνακες, ερωτήματα και γραφήματα. Με τη χρήση αυτού του Σ.Δ.Β.Δ. επιτεύχθηκε 

η καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων, με παράλληλη παρακολούθηση των 

μεταβλητών της κυνηγετικής κάρπωσης του αγριόχοιρου. Η παραπέρα χρήση των δεδομένων μπορεί 
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να αξιοποιηθεί στην λήψη των σωστών αποφάσεων και στην υιοθέτηση των κατάλληλων 

διαχειριστικών μέτρων για τους πληθυσμούς του αγριόχοιρου.  

 

4. Z. ANDREOPOULOU, A. KOKKINAKIS 2010. Classification of fish processing firms’ 

websites in Greece. Proceedings of 5th International Conference for Aquaculture, Fisheries 

Technology & Environmental Management -AQUAMEDIT 2010. Abstract book & CD Rom 

(ISBN 978-960-87795-3-2)  

 

Τα σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και οι υπηρεσίες δικτύων διευκολύνουν την επικοινωνία και την 

επιχειρηματική δραστηριότητα Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί στις μέρες μας κοινή πρακτική όπου 

πελάτες και οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν μέσω του Διαδικτυου για την ανταλλαγή προϊόντων και 

υπηρεσιών. Στον τομέα της επεξεργασίας και μεταποίησης ιχθύων, σημαντικό κλάδο του δευτερογενή 

τομέα παραγωγής ιδιαίτερα για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές στην Ελλάδα, πολλές 

επιχειρήσεις διαθέτουν ήδη τη διαδικτυακη τους παρουσία με σκοπό την προώθηση των 

δραστηριοτήτων τους. Στην εργασία αυτή μελετώνται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

ιστοσελίδων του ανωτέρω κλάδου. Στη συνεχεία κατατάσσονται σε ομοειδείς ομάδες ανάλογα με τα 

κοινά χαρακτηριστικά τους με σκοπό να περιγραφεί το κοινό προφίλ των ιστοσελίδων επιχειρήσεων 

μεταποίησης που ανήκουν στη ίδια ομάδα. Παράλληλα, μπορεί να αναγνωριστεί η βέλτιστη ομάδα 

από ιστοσελίδες με σκοπό να λειτουργήσει ως πρότυπο κατά το σχεδιασμό ανάλογων δράσεων στο 

Διαδίκτυο αφού το ηλεκτρονικό εμπόριο και η προβολή στο Διαδικτυο συμβάλλει στη βιωσιμότητα 

και την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης.  

 

Κατόπιν μονιμοποίησης 

5. Andreopoulou, Z., 2012. Πράσινη Πληροφορική. 2nd International Conference: New 

generation in Green Infrastructure” Θεσσαλονίκη. 

 

Η πράσινη πληροφορική αποτελεί νέο όρο στην επιστήμη της πληροφορικής και περιγράφει την 

αξιοποίησή της προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων σχετικά με την 

αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη. Στις μέρες μας, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

υποστηρίζουν πλήθος πράσινων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των ευρυζωνικών δικτύων και των 

έξυπνων κινητών συσκευών. Ωστόσο, η δυναμική είσοδος των σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων 

στην καθημερινή ζωή συμβάλλει σε ποσοστό 2% στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς η διαδικασία 

παραγωγής αλλά και η χρήση τους έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα. Παράλληλα, οι νέες 

τεχνολογίες αποτελούν και το όπλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου καθώς μπορούν να 

συμβάλλουν στην βελτίωση της περιβαλλοντικής αφύπνισης των πολιτών, στην αποτελεσματική 

επικοινωνία των περιβαλλοντικών δικτύων, την συστηματική παρακολούθηση του περιβάλλοντος, τα 

συστήματα λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων. 

 

6. Georgios Τsekouropoulos, Ζacharoula Αndreopoulou, Christiana Koliouska, Theodoros 

Koutroumanidis, Christos Batzios and Panagiotis Lefakis (2012). "Marketing policies through the 

internet: The case of skiing centers in Greece". 4th International Conference “The Economies of 

Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2012), p.p.379-388, Sofia - 

Bulgaria, 11-13 May 2012. Book of Abstracts, p. 106  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των πολιτικών προβολής και προώθησης των 

χιονοδρομικών κέντρων της Ελλάδας στο Διαδίκτυο. Οι ιστοσελίδες που προβάλλουν τα Ελληνικά 

χιονοδρομικά κέντρα αναλύονται ως προς το περιεχόμενό τους, την διαδραστικότητά τους, τις 

επιλογές πλοήγησης, την αξιοποίηση πολυμεσικών μέσων και την ύπαρξη συγκεκριμένων πολιτικών 

μάρκετινγκ προς τους δυνητικούς πελάτες, επισκέπτες του χιονοδρομικού. Τα χιονοδρομικά κέντρα 

κατατάσσονται με τη μέθοδο PROMETHEE II σε σειρά υπεροχής και ομαδοποιούνται σε ομοιογενείς 

ομάδες.  
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7. Z.Andreopoulou, G.Tsekouropoulos, A. Theodoridis, V. Samathrakis, C.Batzios. 2014. 

Consulting for sustainable development, information technology adoption, marketing and 

entrepreneurship issues in livestock farms. 5th International Conference “The Economies of Balkan 

and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2013),8-11 may. University if 

Instabul. Book of abstract. 

 

Υπηρεσίες συμβουλευτικής σε ιδιωτική βάση για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, καινοτόμων 

ψηφιακών εργαλείων, τεχνικές μάρκετινγκ και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, πιστοποίηση 

προϊόντων εξυπηρετούν τις ανάγκες των αγροτών στα πλαίσια της ένταξής τους σε περιφερειακά 

Ευρωπαϊκά προγράμμταα. Μέσω των χρηματοδοτούμενων μέτρων, οι αγρότες έχουν την ευκαιρία να 

αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις, να αξιοποιήσουν σύγχρονο λογισμικό κι εργαλεία του Διαδικτύου με 

σκοπό την βελτίωση της παραγωγής και των υποδομών. Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην ελληνική 

περιφέρεια με σκοπό την μελέτη και αξιολόγηση των ιδιωτικών συμβουλευτικών γραφείων σε σχέση 

με την κρατική υποστήριξη, αντίστοιχα. Τα δεδομένα της εργασίας αφορούν δείγμα 120 αγροτών με 

την χρήση ερωτηματολογίου στην περιοχή της Ροδόπης στην ΒΑ Ελλάδα μεταξύ Σεπτεμβρίου – 

Δεκεμβρίου 2011. Τα στοιχεία αναλύθηκαν με την μέθοδο της ανάλυσης συστάδων με σκοπό να 

αναγνωριστούν και να περιγραφούν ομάδες μεταξύ των αγροτών με κοινές απόψεις. Αναγνωρίστηκαν 

2 ομάδες κοινών τάσεων, καινοτόμων και παραδοσιακών αντίστοιχα. 

 

8. Andreopoulou, Z. Misso R. Cesaretti G.P. 2014. Using the Internet to support Green Business 

for rural development and environmental protection. International Scientific Conference "New 

Tools for Sustainable management of aquatic living resources-AQUALIRES 2014", 17-18 January 

2014, Bucharest, Romania, Book of Abstracts, p. 59 ISBN 

978-973-741-357-4 

 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αρχίζουν να ανακαλύπτουν το περιβάλλον ως έννοια, τα πράσινα 

προγράμματα και μέτρα της ΕΕ, τις πολιτικές εξοικονόμησης χαρτιού, νέα επιχειρηματικά 

εγχειρήματα μέσω περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Επίσης, αντιλαμβάνονται ότι η πολιτική για 

πράσινη επιχειρηματικότητα είναι ωφέλιμη στο επιχειρηματικό προφίλ, καθώς οι καταναλωτές 

τείνουν να ταυτίζονται με τις πράσινες επιχειρήσεις. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η έννοια της 

πράσινης επιχειρηματικότητας και η σχετική πληροφορία καταγράφεται σε έναν πρότυπο διαδικτυακό 

τόπο με σκοπό την ενημέρωση περιβαλλοντικά αφυπνισμένων επιχειρηματιών στην περιφέρεια. Ο 

διαδικτυακός τόπος μπορεί να αποτελέσει ένα εύχρηστο διδακτικό εργαλείο που αναβαθμίζει την 

κατάρτιση των επιχειρηματιών στην περιφέρεια σε πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές καθώς 

παρέχουν εκτεταμένο όγκο πληροφορίας που αφορά τις πράσινες πολιτικές και πρακτικές, απλές 

οδηγίες και παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών. 

 

9. Zopounidis K., Lemonakis C., Andreopoulou Z. and Koliouska C. 2014. «Agrotourism 

Industry Development through Internet Technologies: A Multicriteria Approach». 53rd Meeting 

of the EURO Working Group for Commodities and Financial Modelling (EWGCFM), Chania, 

Crete, May 22-24. 

 

Στην εργασία αυτή μελετώνται οι εξελίξεις στο χώρο της προώθησης Ελληνικών αγροτουριστικών 

επιχειρήσεων σχετικά με την αξιοποίηση των νέων διαδικτυακών τεχνολογιών στο πλαίσιο της 

τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση των 108 αγροτουριστικών 

διαδικτυακών τόπων που αφορούν αγροτουριστικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελληνική 

περιφέρεια. Οι διαδικτυακοί τόποι αναλύονται σχετικά με το περιεχόμενό τους και το βαθμό 

αξιοποίησης του Διαδικτύου για την προβολή των επιχειρήσεων του αγροτουριστικού τομέα. Στην 

συνέχεια, τα δεδομένα αναλύονται με την μέθοδο της πολυκριτήριας ανάλυσης σε σειρά υπεροχής 

PROMETHEE II ώστε να αναγνωριστούν οι «βέλτιστες» επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, είναι δυνατό να 



 147 

βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στις χαμηλότερες θέσεις κατάταξης χρησιμοποιώντας ως πρότυπο 

βελτίωσης τις «βέλτιστες» επιχειρήσεις. 

 

10. Andreopoulou Z., Lemonakis C., Koliouska C. and Zopounidis K. 2014. «Internet and Agro-

tourism Sector for Regional Development in Crete: A Multicriteria Ranking». 3rd International 

Symposium & 25th National Conference on Operational Research, Volos, Greece, June 26-28. 

Book of Abstracts, p. 15. 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση 29 επιχειρηματικών αγροτουριστικών διαδικτυακών τόπων 

στην Περιφέρεια Κρήτης που εντοπιστηκαν από το Διαδικτυο. Οι διαδικτυακοί τόποι μελετώνται και 

αναλύονται βάσει πολλών κριτηρίων σχετικά με το περιεχόμενό τους και το βαθμό αξιοποίησης του 

Διαδικτύου για την προβολή των αγροτουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της τοπικής οικονομικής 

ανάπτυξης. Στην συνέχεια, τα δεδομένα αναλύονται με την μέθοδο της πολυκριτήριας ανάλυσης σε 

σειρά υπεροχής PROMETHEE II ώστε να αναγνωριστούν οι «βέλτιστες» επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, 

είναι δυνατό να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στις χαμηλότερες θέσεις κατάταξης χρησιμοποιώντας ως 

πρότυπο βελτίωσης τις «βέλτιστες» επιχειρήσεις.  

 

11. Batzios, A., Bournaris, T., Andreopoulou, Z., Batzios, C. and Manos, B. 2014. « Research on 

Internet Sufficiency of Websites Concerning Women Agricultural Co-operatives in Greece; A 

Multicriteria Approach”. 3rd International Symposium & 25th National Conference on 

Operational Research, Volos, Greece, June 26-28. Book of Abstracts, p. 55. 

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον επιχειρηματικό χώρο, με τη συνεχή διεύρυνση της αγοράς και τις 

αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για φθηνά και ασφαλή προϊόντα, ωθούν τις αγροεπιχειρήσεις 

σε υιοθέτηση νέων και ευέλικτων τρόπων προώθησης/προβολής τους, με την επιχειρηματική 

ιστοσελίδα να αποτελεί την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μορφή διαδικτυακής προβολής. 

Βασικός στόχος της έρευνας αυτής ήταν η διερεύνηση της διαδικτυακής επάρκειας των ιστοσελίδων 

των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών, μέσα από εμπειρική έρευνα αξιολόγησης των 

κριτηρίων/χαρακτηριστικών διαδικτυακής επάρκειας των ιστοσελίδων, καθώς και διερεύνησης των 

απόψεων «εν δυνάμει χρηστών», αναφορικά με τη σημαντικότητα που αποδίδουν στα ενλόγω 

κριτήρια, όταν πλοηγούνται σε σχετικές ιστοσελίδες. Προς την κατεύθυνση αυτή, ταυτοποιήθηκαν τα 

βασικά κριτήρια/χαρακτηριστικά αξιολόγησης της διαδικτυακής επάρκειας μιας ιστοσελίδας και στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα σε δείγμα 30 ιστοσελίδων γυναικείων αγροτικών 

συνεταιρισμών, οι οποίες αξιολογήθηκαν στη βάση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών πλοήγησης, 

σχεδιασμού, διαδραστικότητας, προσβασιμότητας, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρησιμότητας 

πληροφοριών που αντανακλούν στη διαδικτυακή επάρκεια των ιστοσελίδων. Από τα δεδομένα της 

αξιολόγησης, εκτιμήθηκε ο βαθμός εκπλήρωσης των διαφόρων κριτηρίων/χαρακτηριστικών 

διαδικτυακής επάρκειας των ιστοσελίδων, ενώ πραγματοποιήθηκε και Πολυκριτήρια Ανάλυση με 

σκοπό την ιεραρχική ταξινόμηση και κατάταξη των ιστοσελίδων ως προς τη συνολική καθαρή ροή 

διαδικτυακής επάρκειάς τους. 

 

12. Bournaris, Th., Moulogianni, Ch., Kiomourtzi, F., Andreopoulou, Z. and Manos, B. 2014. 

«Assessing the environmental impacts of the “Setting up Young Farmers” measure on Greek 

irrigated agriculture». IRLA2014 International Symposium, Patras, Greece, November 26-28. 

 

Το μετρο της «εγκαταστασης νεων αγροτων»στηριζει την εισοδο νεων ατομων στον αγροτικο τομεα 

και περιλαμβανεται στα Προγραμματα Περιφερειακης Αναπτυξης των περισσοτερων κρατων-μελων 

της ΕΕ. Το μετρο εχει εμμεσο αντικτυπο στο περιβαλλον στην περιφερεια καθως μεταβαλλεται το 

πλανο παραγωγης  και η δομη των εκμεταλλευσεων από τους νεους αγροτες.Στην εργασια αυτή 

μελεταται το περιβαλλοντικο αντικτυπο από το μετρο αναφορικα με την αρδευομενη καλλιεργεια με 

πολυκριτηρια αναλυση.Μετραται η χρηση τυο νερου για αρδευση και οι αλλαγες στην αρδευομενη 
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εκταση των καλλιεργειων. Η ερευνα πραγματοποιηθηκε στην Κ. Μακεδονια σε 2 περιοδους 

εφαρμογής ευρωπαικων προραμματων 2000–2006 and 2007–2013. Τα  αποτελέσματα καταδεικνύουν 

ότι οι νεοι αγροτες που εγκαθιστανται τεινουν να αυξανουν την εκταση της αρδευομενης γης στις 

καλλιεργειες τους με παραλληλη αυξηση της χρησης του νερου που χρησιμοποιείται για αρδευση. 

  

14.Andreopoulou, Z. 2014. Sustainable environmental governance and DSS using network and 

database technologies. Book of abstract. Accepted for presentation in 1st International Environmental  

Conference MEDENV2014 , Ovidius University , Constanta, Romania, 16-18 September 2014. 

Η αποτελεσματική οργάνωση, προσβαση και διαχείριση όλων των διαθεσιμων πληροφοριων σε 

περιβαλλοντικες βασεις δεδομενων αποτελεί βασικο παραγοντα στη διαδικασία της λήψης αποφασεων 

στην περιβαλλοντικη διοίκηση των φυσικων πόρων και οικοσυστημάτων. Τα περιβαλλοντικα 

ερευνητικα προγράμματα συνήθως απαιτειται να χειριστούν τεραστιες ποσοτητες από διαφορες 

θεματικές. Περιλαμβανουν πολλες μεταβλητές από διαφορετικες πηγες και σε διαφορετικες δομες 

(μετεωρολογικα, βιολογικα, οικονομικά, χαρτες, κ.λπ.) και η διαχειριση τους γινεται αποτελεσματικη 

μεσω των συγχρονων τεχνολογιων Βασεων δεδομενων και δικτυων. Δίκτυα αισθητήρων συλλέγουν 

δεδομενα ακομη και από απομακρυσμενες περιοχες και δημιουργουνται χρονοσειρες περιβαλλοντικων 

δεδομενων που αποστέλλονται αυτόματα και ασύρματα σε τοπικες βασεις δεδομενων σε Ερευνητικα 

Ινστοτουτα, Εργαστηρια, κ.λπ. Στη συνεχεια, τα δεδομενα αναλυονται με σκοπο τη μελέτη 

ευαίσθητων περιβαλλοντικων παραμετρων. Τα Συστηματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων DSS 

είναι πληροφοριακά συστήματα τα οποια, υπο δεδομενες παραμετρους, μπορουν να παρεχουν 

ορθολογικη υποστηριξη αποφασεων διοίκησης περιβαλλοντικής βιωσιμοτητας. Τα δεδομένα 

αναλύονται με σύγχρονο λογισμικο ενώ παραγονται συνεχως γραφικες παραστασεις για σύγκριση και 

ελεγχο των τασεων στα φαινομενα που μελετωνται. Η αναλυση των δεδομενων παρεχει μοντελα 

προσομοιωσης τα οποια προσομοιάζουν ικανοποιητικα την περιβαλλοντικη κατασταση. Οι ληπτες-

αποφασεων μπορουν να αξιολογησουν διαφορα εναλλακτικα μελλοντικα σεναρια που αφορουν την 

εξελιξη των φαινομενων μεσα από τα DSS. Τα συστηματα DSS χρησιμοοιούν πολυκριτηρια αναλυση 

δεδομενων, ασαφή λογική, εμπειρα συστηματα, ΓΣΠ, κ.λπ. ώστε να βοηθησουν τις τοπικες αρχες και 

τους φορεις περιβαλλοντικης διαχειρισης και διοικησης στις αποφασεις στο πλαισιο της αειφοριας, 

της συνετης χρησης των φυσικων πορων και την προστασια από φυσικες καταστροφες. 

 

Στη Βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή 

 

15. Ζ. Ανδρεοπούλου, 2015. Η δυναμικη του Διαδικτύου στην επικοινωνια των μονάδων οικο-

αγροτουρισμού στην Ελλάδα, στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης. Διεπιστημονικό 

Συνέδριο «Τουρισμός, Παιδεία και Επικοινωνία», Ροδος, Εκδόσεις «ΛΕΙΜΩΝ» σελ. 87-101 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής του Διαδικτύου στην επικοινωνία των 

μονάδων οικο-αγροτουρισμού στη χώρα μας, στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης 

 

16.  Koliouska, C., Andreopoulou, Z. (2016). ICTs and their role in EU environmental 

policy. International Conference on Green Development, Infrastructure, Technology (GREDIT 

2016), Skopje, 31 March – 1 April. p. 100. 

 

Οι ΤΠΕ έχουν επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον με θετικό τρόπο με τη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου. Η εφαρμογή των περισσότερων νέων περιβαλλοντικών πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υποστηρίζονται από ΤΠΕ. Η παρούσα εργασία μελετά την υιοθέτηση των 

ΤΠΕ για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, οι κανονισμοί, οι οδηγίες και οι 

αποφάσεις που αφορούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα, αξιολογούνται σύμφωνα με την υιοθέτηση των 

ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ΕΕ αναφορικά με το περιβάλλον και τη λήψη αποφάσεων 

στρατηγικών, δεν έχει φτάσει σε υψηλά ποσοστά υιοθέτησης των ΤΠΕ. Αυτό το ποσοστό θα πρέπει να 

ενισχυθεί στο πλαίσιο μιας Πράσινης Ευρώπης. 
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17. Andreopoulou, Z. 2016. Women cooperatives in the digital era  

as an opportunity for successful entrepreneurship. International Conference on Women 

Entrepreneurs and LeadersICWEL 2016, School of Business, University of Nicosia, 22-23 

September 2016 Cyprus. 

 

Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί αποτελούν το ιδανικό παράδειγμα της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, έναν τύπο συλλογικής επιχειρηματικότητας. Σε αυτήν την εργασία, 

παρουσιάζεται ο θεσμός των γυναικείων συνεταιρισμών και τα πλεονεκτήματα τόσο σε κοινωνικό 

όσο και σε επιχειρηματικο επίπεδο. Επιπλέον, γίνεται συζήτηση σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που 

δημιουργούνται κατά την ψηφιακή εποχή μέσω του Διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικών 

Δικτύων για την επιβίωση της επιχείρησης κατά την οικονομική κρίση. 

 

18. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ Α., ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α.Κ., ΚΥΡΙΤΣΗ Σ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. (2016). 

Προτιμήσεις των νέων της Δυτικής Μακεδονίας στα φρέσκα και μεταποιημένα ψάρια των 

εσωτερικών νερών (λίμνες: Βεγορίτιδα, Πετρών, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πολυφύτου). Πρακτ. 

8ο Πανελ. Συνεδρ. Οικολογίας, (HELECOS-8), 20-23/10/2016, Θεσσαλονίκη, 242. 
 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στη διερεύνηση των καταναλωτικών προτιμήσεων, σε σχέση με την 

αγορά φρέσκων και μεταποιημένων ψαριών εσωτερικών νερών της Δυτικής Μακεδονίας. Οι 

διατροφικές προτιμήσεις των νεαρών καταναλωτών εξαιτίας των γεωγραφικών και κοινωνικό-

οικονομικών διαφοροποιήσεων των περιοχών της έρευνας μας δίνουν τη δυνατότητα γενίκευσης 

των αποτελεσμάτων και σε άλλες αντίστοιχες περιοχές της χώρας. 
 

19.  Κολιούσκα Χ. και Ανδρεοπούλου Ζ. (2016). Οι δείκτες Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στην Ελλάδα για την αξιολόγηση της Ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος. Βόλος, 4-5 Νοεμβρίου 2016 

 

Ο όρος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

υπηρεσιών, εφαρμογών, τεχνολογιών, εξοπλισμού και λογισμικών, αναγκαία για τη χρήση των εν 

λόγω τεχνολογιών και επιφέρουν σταδιακά επανάσταση στις κοινωνικές, πολιτιστικές και 

οικονομικές δομές, δημιουργώντας νέες συμπεριφορές ως προς τις πληροφορίες, τη γνώση, την 

επαγγελματική δραστηριότητα, κ.λπ.. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ αποτελεί κομβικό σημείο για την 

προστασία του περιβάλλοντος μέσω των περιβαλλοντικών πολιτικών/στρατηγικών και στη 

βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την καλύτερη απεικόνιση της παγκόσμιας 

κατάστασης των ΤΠΕ, χρησιμοποιούνται οι δείκτες ΤΠΕ, οι οποίοι υπολογίζονται και 

παρουσιάζονται σε ετήσια έκθεση για κάθε χώρα. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

εγκρίνει περισσότερες από 200 νομοθετικές πράξεις για την πρόληψη της υποβάθμισης του 

φυσικού περιβάλλοντος με την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών. Στις περιβαλλοντικές πολιτικές 

περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικές οδηγίες και οι περιβαλλοντικούς κανονισμοί και οι 

περιβαλλοντικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αναφέρονται σε τομείς, όπως η 

γεωργία, η ενέργεια, οι μεταφορές, η αλιεία, η περιφερειακή ανάπτυξη, η έρευνα και η καινοτομία. 

Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση των δεικτών ΤΠΕ: της ευρυζωνικής 

διείσδυσης και της ψηφιακής ετοιμότητας για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό 

την αξιοποίησή τους στην εκτίμηση της εφαρμογής της σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής 

υιοθετώντας νέες ΤΠΕ. 
 

20. Andreopoulou, Z., 2016. Internet of Things and eco-friendly technologies for sustainable 

development in EU. 6th International Conference "Protection of Natural Resources and 

Environmental Management: The Main Tools for Sustainability" (PRONASEM 2016), 

Bucharest, Romania, November 11-13. 
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Με τη στρατηγική για την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2050 με στόχο μια οικονομία 

χαμηλού άνθρακα, οι τομείς που είναι περισσότερο υπεύθυνοι για την ρύπανση του περιβάλλοντος 

όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, οι εντατικές καλλιέργειες μπορούν να μετατραπούν μέσω της 

εφαρμογής ψηφιακών καινοτομιών (Διαδίκτυο των Πραγμάτων, έξυπνες υπηρεσίες και προϊόντα) 

σε πιο πράσινους, φιλικούς προς το περιβάλλον. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των 

πράσινων τεχνολογιών και πρακτικών που μπορούν να συμβάλλουν στην παγκόσμια προσπάθεια 

για την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σχετικά με την 

ευημερία, την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

21. Koliouska, C. and Andreopoulou, Z., 2016. Classification of ICTs in EU environmental 

strategies. 6th International Conference "Protection of Natural Resources and Environmental 

Management: The Main Tools for Sustainability" (PRONASEM 2016), November 11-13, 

Bucharest, Romania. 

 

Οι ΤΠΕ αποτελούν πλέον σημαντικό μέρος της βιώσιμης ευρωπαϊκής αναπτυξιακής στρατηγικής. 

Οι περιβαλλοντικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 

ενέργειας, την προστασία της φύσης και την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των 

ανθρώπων που ζουν στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εργασία εξετάζει την τρέχουσα 

χρήση και  τις τάσεις στη χρήση των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια ενός έτους στην προσπάθεια ενίσχυσης της αειφόρου 

ανάπτυξης. Οι περιβαλλοντικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιολογούνται και 

ταξινομούνται σύμφωνα με τις κατηγορίες εφαρμογών ΤΠΕ, οι οποίες είναι: Παρακολούθηση, 

Ανάλυση, Σχεδιασμός, Διαχείριση και Προστασία. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι ΤΠΕ 

υποστηρίζουν τις περισσότερες νέες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

22. Tzoulis, I. and Andreopoulou, Z., 2016. Sustainable Management in Wood Production and 

New Technology Trends. 6th International Conference "Protection of Natural Resources and 

Environmental Management: The Main Tools for Sustainability" (PRONASEM 2016), 

Bucharest, Romania, November 11-13. 

Η εργασία μελετάει τη βιώσιμη διαχείριση της παραγωγής ξύλου και τον τρόπο με τον οποίο 

συμβάλλουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα κριτήρια και 

οι δείκτες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την ορθολογικότερη διαχείριση. 

23. Kokkinakis, A., Passanidou, E.C. and Andreopoulou, Z., 2016. Exploitation of time series 

fishery production data from Lake Volvi for its sustainable fishery management. 6th 

International Conference "Protection of Natural Resources and Environmental Management: 

The Main Tools for Sustainability" (PRONASEM 2016), Bucharest, Romania, November 11-

13. 

Η εργασία μελετάει δεδομένα που προέκυψαν από την παρακολούθηση υδατοκαλλιεργειών στη 

λιμνη Βόλβη και προτείνει την χρήση μια βάσης δεδομένων ως εργαλείο λήψης αποφάσεων από 

τους αρμόδιους φορείς με σκοπό την ορθολογική διαχείριση τους στα πλαίσια της αειφόρου 

ανάπτυξης. 

24. Koliouska, C., Andreopoulou, Z., Lefakis, P. and Manos, B., 2017. Using E-Indicators for 

Environmental Policy in European Union. International UAB-BENA conference 

“Environmental Engineering and Sustainable Development” 2017, Alba Iulia, Romania, May 

25-27. 

 

Η δέσμευση της ΕΕ να δώσει απάντηση στις τρέχουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις οδήγησε σε 

υψηλό επίπεδο νομοθετικής δραστηριότητας σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική Η παρούσα 
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εργασία αποσκοπεί στη μελέτη και παρουσίαση των ηλεκτρονικών δεικτών για τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον αξιολογείται η εφαρμογή της σύγχρονης περιβαλλοντικής 

πολιτικής, υιοθετώντας νέες ΤΠΕ. 

 

25. Gerontis, T., Andreopoulou, Z., Kokkinaks, A. and Karagiannidis, G.K., 2017. 

«Environmental Monitoring in Aquaculture Units Using Wireless Sensor Networks: The 

Sustainability Challenge». International UAB-BENA conference “Environmental Engineering 

and Sustainable Development” 2017, May 25-27, Alba Iulia, Romania. 

 

Η εργασία παρουσίαζει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την περιβαλλοντική 

παρακολούθηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας με τη χρήση δικτύων αισθητήρων τα πλαίσια 

της βιωσιμότητας.  

 

26. Panitsidis, K., Andreopoulou, Z., & Kokkinakis, A. (2017). Development of a Multimedia 

Database for Fresh Water Fish Fauna and Inland Water Ecosystem Management. International 

Symposium “Protection of the Black Sea Ecosystem and Sustainable Management of Maritime 

Activities“, VIIIth edition, PROMARE 2017, organized by the National Institute for Marine 

Research and Development “Grigore Antipa“ and the Balkan Environmental Association 

(B.EN.A.), under the auspices of the Commission for the Protection of the Black Sea Against 

Pollution (BSC) and the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), 

Constanta, Romania, 7-9 September 2017 

 

Η εργασία περιγράφει την ανάπτυξη μιας καινοτόμου πολυμεσικής βάσης δεδομένων σχετικά με 

τη διαχείριση ενός οικοσυστήματος εσωτερικών υδάτων στην Ελλάδα. Η βάση δεδομένων 

αποτελεί την βάση συλλογής περιγραφικών δεδομένων της ιχθυοπανίδας και περιλαμβάνει 

έγκυρες βιβλιογραφικές πηγές. 

 

27. Panitsidis, K., Andreopoulou, Z., Kokkinakis, A. & Gitas, I., (2017). Design and Development 

of an Open-Source Information System for the Spread of Fresh Water Fish Fauna in Inland 

Water Ecosystem of Greece. International Symposium “Protection of the Black Sea Ecosystem 

and Sustainable Management of Maritime Activities“, VIIIth edition, PROMARE 2017, 

organized by the National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa“ 

and the Balkan Environmental Association (B.EN.A.), under the auspices of the Commission 

for the Protection of the Black Sea Against Pollution (BSC) and the General Fisheries 

Commission for the Mediterranean (GFCM), Constanta, Romania, 7-9 September 2017 

 

Η εργασία περιγράφει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός λογισμικού ανοιχτού κωδικα για τη 

διαχέιριση ενός οικοσυστήματος εσωτερικών υδάτων στην Ελλάδα.  

 

28. Χαραλάμπους, Χ., Χατζόπουλος, Σ.Α., Κολυβά-Μαχαίρα, Φ., Αγγελής, Λ., Τσιτσώνη, Θ., 

Παπαδοπούλου, Σ. και Ανδρεοπούλου, Ζ. (2017). Ακαδημαϊκές επιδόσεις στο ΑΠΘ: Έμφυλη 

διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα. Συνέδριο Πληροφορικής Ε.Σ.Ι., Λάρνακα, Κύπρος, 20-22 

Απριλίου 2017. 

 

Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα δεδομένα που αφορούν στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των 

φοιτητών και φοιτητριών του Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2000-01 έως 2015-16. Για την 

εργασία χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία από 41 Τμήματα του Α.Π.Θ. και τα δεδομένα 

περιλαμβάνουν στοιχεία εισαγωγής και επιδόσεων για 106.670 άτομα. Ο κύριος στόχος της 

έρευνας ήταν η διερεύνηση σημαντικών διαφορών στις επιδόσεις και ιδίως στην αριστεία σε 

σχέση με το φύλο και η μελέτη των ακαδημαϊκών επιδόσεων των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων 

ως προς τον γενικό πληθυσμό της φοιτητικής κοινότητας. Παρατηρούνται έντονες διαφορές 

ανάμεσα στα τμήματα του Α.Π.Θ., ως προς τα ποσοστά των πτυχιούχων, επί του συνόλου, με 
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βαθμό πτυχίου «Άριστα» (8.5-10): τα ποσοστά κυμαίνονται από το 70% έως και το 0%. Κατά 

συνέπεια, οι ανώτατες επιδόσεις μελετώνται χρησιμοποιώντας ποσοστιαία σημεία. Για την 

ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν εκτός από τις μεθόδους περιγραφικής στατιστικής, η ανάλυση 

συσχέτισης, η ανάλυση επιβίωσης κ.α. Από την μελέτη προέκυψε ότι οι θήλεις έχουν μεγαλύτερο 

μέσο Βαθμό Πτυχίου για Διάρκεια Φοίτησης τα ακριβή έτη φοίτησης, ενώ σε 36 από τα 41 

Τμήματα του Α.Π.Θ. η διάμεσος της Διάρκειας Φοίτησης είναι μικρότερη για τις θήλεις. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση του Βαθμού Πτυχίου και των Μορίων 

Εισαγωγής για 31 από τα 41 τμήματα του Α.Π.Θ. Στο ανώτατο 5% του βαθμού πτυχίου, το 

ποσοστό των αρρένων είναι υπερδιπλάσιο του ποσοστού των θηλέων, σε 4 τμήματα από τις 

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες και σε 8 τμήματα από τις Θεωρητικές Σχολές. 

 

29. Tsiaras, S., Andreopoulou, Z. (2018). Multicriteria Analysis on Forest Policy in the European 

Union. International Conference GREDIT 2018. 22-25 March 2018, Skopje, St Cyril and 

Methodius University, Technical Campus. Book of Abstracts. 

 

Η εργασία μελετάει την δασική πολιτική που εφαρμόζεται στην ΕΕ. Γίνεται χρήση της 

πολυκριτήριας ανάλυσης PROMETHEE για τον έλεγχο της εφαρμογής της χρησιμοποιώντας 

κριτήρια σχετικά με την συνεισφορά του δάσους στην οικονομία, τις προστατευόμενες δασικές 

περιοχές και το δασικό προσωπικό. 

 

30. Koliouska, C. and Andreopoulou, Z. (2019). Evaluation of EU maritime and fisheries policies 

according to their ICT implications: A PROMETHEE – GAIA approach. 17ο Ειδικό Συνέδριο 

ΕΕΕΕ και 13η Συνάντηση Πολυκριτήριας Αναλυσης Αποφάσεων «Πολυκριτήρια Λήψη 

Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα». Σέρρες, 4-6 Απριλίου 2019. 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση των θαλάσσιων πολιτικών της ΕΕ σχετικά με την 

υιοθέτηση των εφαρμογών ΤΠΕ και γίνεται παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Χρησιμοποιήθηκε η πολυκριτήρια μέθοδος PROMETHEE και GAIA για την κατάταξη των 

πολιτικών της ΕΕ και έπειτα έγινε ανάλυση ευαισθησίας. 
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