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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης διακινδύνευσης,

το οποίο θα καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας εγκατάστασης

υποδοχής, αποθήκευσης και ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο

Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ), από τον εντοπισμό της αναγκαιότητας χρήσης του ως

ναυτιλιακού καυσίμου και την πραγματοποίηση της σχετικής επένδυσης,

μέχρι την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης

Πρόγραμμα: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Διάρκεια: 42 μήνες

Λήξη: 05 / 2022

Διεπιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων 

διαχείρισης διακινδύνευσης

…για την ασφάλεια των νέων εγκαταστάσεων

… για τη βιωσιμότητα των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων

…για μια ναυτιλία που ρυπαίνει λιγότερο

…για μια κοινωνία που έχει ανάγκη ένα καθαρότερο περιβάλλον
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ΕΤΑΙΡΟΙ

Οργανισμός Λιμένος Βόλου 

ΕΣΥΠ - ΕΛΟΤ

Συμβουλευτική εταιρεία εξειδικευμένη στον Ναυτιλιακό και Ενεργειακό τομέα, η

οποία παρέχει υπηρεσίες οικονομικού σχεδιασμού, στρατηγικών επενδύσεων

και χρηματοδοτικών συνδυαστικών μέσων, καθώς και εφαρμογές λογισμικού.

Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο (ΜΕ) αποτελεί οργανωτική μονάδα του ΕΜΠ από το 1962.

Έχει σημαντική ακαδημαϊκή συνεισφορά και εμπειρία υλοποίησης καινοτόμων ερευνητικών

έργων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, της διοίκησης ποιότητας και της οργάνωσης

επιχειρησιακών διεργασιών.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “Δημόκριτος” είναι το

μεγαλύτερο πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με 50 χρόνια προσφοράς στην

επιστήμη. Το εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής Ασφάλειας ιδρύθηκε

το 1988 με αντικείμενο την εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της

ασφάλειας και αξιοπιστίας πολύπλοκων τεχνολογικών συστημάτων.

Ο ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ λειτουργεί από το 2013 ως αποκεντρωμένη αυτόνομη επιχειρησιακή

μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (NQIS).

Είναι το αναγνωρισμένο Εθνικό Μέλος των ISO, IEC, CEN και έχει την αποκλειστική

ευθύνη για την ανάπτυξη, εφαρμογή, προώθηση και διάδοση της Τυποποίησης στην

Ελλάδα.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρία κοινής ωφέλειας με

σκοπό τη διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα Βόλου.
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ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠ – ΣΚΟΠΟΣ

Διοίκηση Ποιότητας

Διοίκηση Έργου

Διαχείριση 
Διακινδύνευσης

Συστήματα Διοίκησης
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ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) έχει προταθεί ως

εναλλακτικό ναυτιλιακό καύσιμο, δεδομένου ότι είναι μια πιο φιλική

προς το περιβάλλον λύση σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.

Τα επόμενα χρόνια θεωρούνται κρίσιμα για τη εφαρμογή μιας

σειράς διεθνών και ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών που

υποχρεώνουν τη διεθνή και εγχώρια ναυτιλιακή κοινότητα να

υιοθετήσει μέτρα μείωσης των αερίων ρύπων που εκπέμπονται

από τα πλοία.

Σημαντικός παράγοντας στροφής πολλών χωρών προς την

υποστήριξη χρήσης του ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο, ήταν ο

χαρακτηρισμός μεγάλου μέρους των θαλάσσιων περιοχών τους

ως «Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών Οξειδίων του Θείου» (Emission

Control Areas – ECAs).

e.g. Directive 2012/33/EU, 2014/94/ΕΕ
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ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ανάγκη για:

• ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και νομοθετικού πλαισίου

για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία της εφοδιαστικής

αλυσίδας.

• αποδοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο της ναυτιλίας –

κίνητρα.

• αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο.

Υποστήριξη από την επιστημονική κοινότητα και τους διεθνείς

οργανισμούς για την ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων (π.χ.

πιλοτικά και ερευνητικά έργα, ανάπτυξη προτύπων και

κατευθυντηρίων οδηγιών) με έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας.

Καθυστερήσεις

Αβεβαιότητα

Χαμηλός βαθμός

αποδοχής

Ολιστική Διαχείριση Διακινδύνευσης

Κατάλληλη προσέγγιση για:

• την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας 

και την ανάπτυξη λιμενικών 

εγκαταστάσεων υποδοχής, 

αποθήκευσης και ανεφοδιασμού.

• Την υποστήριξη των στόχων 

ασφάλειας, βιωσιμότητας και 

προστασίας του περιβάλλοντος  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ 
ΥΦΑ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

− ELOT EN 1473:2016 Installation and equipment for liquefied natural gas - Design

of onshore installations

risk: combination of the consequence and the frequency of a specific hazard

occurring within a specified period under specified circumstances

− ISO/TS 16901 Guidance on performing risk assessment in the design of onshore

LNG installations including the ship/shore interface

risk: combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that

harm

harm: physical injury or damage to the health of people or damage to property or the

environment

hazard: potential source of harm

risk management: coordinated activities to direct and control an organization with

regard to risk

risk management system: set of elements of an organization’s management

system concerned with managing risk

Δρ. Ευάγγελος Μπέλλος, Επιστ. Υπεύθυνος ΕΜΠ Page 10



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ 
ΥΦΑ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

− ISO/TC 8 ISO 20519 Ships and marine technology — Specification for bunkering

of gas fueled ships

risk assessment: “…As a result, personnel involved in the transfer shall devise

procedures to minimize the risks when a safety zone, or a monitoring and security

area, in their provisions are violated”.

− EMSA Guidance on LNG Bunkering Guidance for Port Authorities /

Administrations

Εστιάζουν την προσοχή και περιορίζουν το εύρος της διαχείρισης κινδύνων στην ασφάλεια

και την αξιοπιστία των συστημάτων.

Αποφεύγουν να καλύψουν άλλα εξίσου σημαντικά ζητήματα, στρατηγικά, επιχειρησιακά, 

οργανωτικά, οικονομικά κοκ.

Δεν είναι κατάλληλα για τη συστηματική ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών και την 

επίδραση που μπορεί αυτά να έχουν στην επίτευξη των στόχων. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ 
ΥΦΑ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

EMSA LNG Bunkering Guidance to Port Authorities & Administrations Risk & Safety, Piraeus 

28-5-2018
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης διακινδύνευσης

και τυποποίηση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της επένδυσης,

κατασκευής, λειτουργίας και ασφάλειας μιας λιμενικής εγκατάστασης υποδοχής,

αποθήκευσης και ανεφοδιασμού πλοίων με ναυτιλιακό καύσιμο ΥΦΑ:

A. Δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου διαχείρισης της διακινδύνευσης για

την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μερών.

B. Την ανάπτυξη κατάλληλης μεθόδου, πληροφοριακών εργαλείων και

τυποποιημένων διαδικασιών για τον (α) εντοπισμό, (β) ανάλυση, (γ)

αντιμετώπιση και (δ) παρακολούθηση των απειλών και ευκαιριών που

σχετίζονται με τις διεργασίες:
1. Αξιολόγησης της επένδυσης, πρόβλεψης ζήτησης, προκαταρτικής εκτίμησης

κόστους εγκατάστασης, λήψης αδειοδοτήσεων και εκτίμησης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων,

2. Σχεδιασμού της εγκατάστασης και διαχείρισης έργου κατασκευής,

3. Λειτουργίας της εγκατάστασης, αποθήκευσης καυσίμου, προμήθειας/ 

διαχείρισης αποθεμάτων, εφοδιασμού δεξαμενών, ανεφοδιασμού πλοίων, 

4. Ασφάλειας της εγκατάστασης.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Γ. Την εκπόνηση Εθνικών Προσαρτημάτων και εθνικών κειμένων εφαρμογής

ευρωπαϊκών προτύπων για την υποστήριξη νομοθεσίας / κανονιστικού πλαισίου σχετικά με

τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ και

Δ. Την Πιλοτική εφαρμογή στο λιμάνι του Βόλου.

Δρ. Ευάγγελος Μπέλλος, Επιστ. Υπεύθυνος ΕΜΠ Page 14



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ1: Διαχείριση διακινδύνευσης κατά την αξιολόγηση

της επένδυσης

− Ανάλυση υφιστάμενου πλαισίου και περιβάλλοντος

− Αποτύπωση σταδίων αξιολόγησης της επένδυσης

κατασκευής και λειτουργίας εγκατάστασης υποδοχής,

αποθήκευσης και ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ

− Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου αξιολόγησης της

επένδυσης:

- Υποστήριξη της εκτίμησης ζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη

την αβεβαιότητα

- Υποστήριξη προκαταρτικής εκτίμηση κόστους

- Υποστήριξη αξιολόγησης επενδυτικών σεναρίων

λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα.

Δρ. Ευάγγελος Μπέλλος, Επιστ. Υπεύθυνος ΕΜΠ Page 15



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ2 και ΕΕ3: Διαχείριση διακινδύνευσης κατά τον σχεδιασμό

και λειτουργία της εγκατάστασης

Ανάπτυξη μεθόδου για τη συστηματική ανάλυση των

ενδιαφερομένων μερών.
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Η εστίαση στα ενδιαφερόμενα 

μέρη και η μεθοδική μελέτη 

της ισχύος/επιρροής τους και 

του δυναμικού που 

αναπτύσσουν ενάντια ή προς 

όφελος του έργου θεωρείται 

απαραίτητη για την 

αποτελεσματική διαχείριση 

διακινδύνευσης.



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ2 και ΕΕ3: Διαχείριση διακινδύνευσης κατά τον σχεδιασμό

και λειτουργία της εγκατάστασης

Ανάπτυξη μεθόδου για τη συστηματική ανάλυση των

ενδιαφερομένων μερών.
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Επιτρέπει:

• την αποτύπωση των βασικών

ενδιαφερομένων μερών κατά τον σχεδιασμό,

κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης

• την αποτύπωση των αλληλεπιδράσεων,

ενεργειών και επιδιώξεών τους σε σχέση με

το έργο

• την αξιολόγηση της σημαντικότητας των

αλληλεπιδράσεων αυτών αναφορικά με την

πιθανή (θετική ή αρνητική) επίδραση στο

έργο

• τον υπολογισμό της σημαντικότητας κάθε

ενδιαφερόμενου μέρους σε σχέση με την

δυνατότητα που έχει να επηρεάσει τους

στόχους του έργου.



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ2 και ΕΕ3: Διαχείριση διακινδύνευσης κατά τον σχεδιασμό

και λειτουργία της εγκατάστασης

Ανάπτυξη μεθόδου για τη συστηματική ανάλυση των

ενδιαφερομένων μερών.
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Ενδεικτικό Διάγραμμα Ενδιαφερομένων Μερών κατά το

σχεδιασμό μιας χερσαίας λιμενικής εγκατάστασης τύπου Α1

(σε σχέση με τις απειλές-threats).

και κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα…

Στη φάση σχεδιασμού μιας τυπικής χερσαίας εγκατάστασης

LNG Bunkering διαπιστώθηκε ότι εμπλέκεται ένας σημαντικός

αριθμός ενδιαφερομένων μερών, αυξάνοντας την

πολυπλοκότητα και τους πιθανούς κινδύνους

Οι νομοθετικές απαιτήσεις είναι αυτές που προκαλούν το

μεγαλύτερο πλήθος αλληλεπιδράσεων και μπορούν να

αυξήσουν τη διακινδύνευση

Το Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος, η Λιμενική Αρχή, η

Κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν σημαντική

δυνατότητα να επηρεάσουν αρνητικά τους στόχους του έργου.



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ2 και ΕΕ3: Διαχείριση διακινδύνευσης κατά τον σχεδιασμό

και λειτουργία της εγκατάστασης
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Σχεδιασμός & Κατασκευή 

Εγκατάστασης

Λειτουργία Εγκατάστασης

Διαχείριση Διακινδύνευσης

Διαχείριση Ενδιαφερομένων 

Μερών

Ασφάλεια Εγκατάστασης

Επιχειρησιακή Μνήμη

Risk Management 

System

• Δραστηριότητες έργου 

κατασκευής (WBS)

• Λειτουργίες

• Τεχνικά στοιχεία 

εγκατάστασης

• Ενδιαφερόμενα μέρη

• Κίνδυνοι (RBS)

• Διαδικασίες

Εργαλειοθήκη

• Module ανάλυσης ΕΜ

• Module Διεργασιών

• Decision Support

Διαδικασίες Αναφοράς 

(reference)

Σύστημα διαχείρισης διακινδύνευσης για τον σχεδιασμό και 

λειτουργία της εγκατάστασης



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

EE4: Διαχείριση διακινδύνευσης σε σχέση με την ασφάλεια

της εγκατάστασης

Σύστημα διαχείρισης διακινδύνευσης σε σχέση με την ασφάλεια της

εγκατάστασης

- Χρήση μεθόδου Ποσοτικής Εκτίμησης Διακινδύνευσης

- Εντοπισμός απειλών για την ασφάλεια

 Αναγνώριση πηγών κινδύνων

 Αναμενόμενη απόκριση εγκατάστασης

 Ακολουθίες ατυχημάτων

 Καταστάσεις βλάβης

- Ποσοτικοποίηση των ανεπιθύμητων συνεπειών

 Εκτίμηση συχνότητας εμφάνισης

 Εκτίμηση πιθανότητας απώλειας ανθρώπινης ζωής

- Δημιουργία καμπυλών ίσης διακινδύνευσης
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

EE5: Ανάπτυξη τεχνικής προδιαγραφής για τη διαχείριση

διακινδύνευσης

Εθνικό Προσάρτημα για τη διαχείριση διακινδύνευσης σε

εγκαταστάσεις ΥΦΑ για τον ανεφοδιασμό πλοίων

- δημιουργία καταλόγου κανονιστικών και τυποποιητικών κειμένων,

μέσα από τα αποτελέσματα των προηγούμενων ενοτήτων εργασίας,

καθώς και τη συλλογή υφιστάμενων προδιαγραφών και βέλτιστων

πρακτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

- εκπόνηση τυποποιητικού εγγράφου για το σχεδιασμό, κατασκευή και

λειτουργία εγκαταστάσεων ΥΦΑ για τον ανεφοδιασμό πλοίων που

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εθνικό προσάρτημα για την εφαρμογή

ευρωπαϊκών προτύπων για την υποστήριξη νομοθεσίας/κανονιστικού

πλαισίου.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

EE5: Ανάπτυξη τεχνικής προδιαγραφής για τη διαχείριση

διακινδύνευσης

Το τυποποιητικό κείμενο καλύπτει τα παρακάτω:
• Περιγραφή των διαφόρων τύπων χερσαίων εγκαταστάσεων ΥΦΑ

• Κατηγοριοποίηση χερσαίων εγκαταστάσεων ΥΦΑ

• Κατευθυντήριες οδηγίες και προδιαγραφές για την αξιολόγηση της

τοποθεσίας (γεωτεχνική, μετεωρολογική και ωκεανογραφική,

περιβαλλοντική, σεισμική αξιολόγηση κ.α.)

• Μέθοδοι και τεχνικές για την ανάλυση της διακινδύνευσης

• Κατευθυντήριες οδηγίες και προδιαγραφές για το σχεδιασμό

εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ (έργα πολιτικού

μηχανικού, ηλεκτρικά συστήματα, μηχανολογικός σχεδιασμός,

αυτοματισμοί, μονάδες αποθήκευσης, θαλάσσια συστήματα

μεταφοράς κ.α.)

• Προδιαγραφές ΥΦΑ (αριθμός μεθανίου, δείκτης Woobe,

χαρακτηριστικά γήρανση κ.α.)
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

EE6: Πιλοτική εφαρμογή στον Λιμένα Βόλου

Αποτίμηση της μεθόδου και έλεγχος των πληροφοριακών εργαλείων

διαχείρισης διακινδύνευσης
• Διερεύνηση στρατηγικής του Λιμένα Βόλου ως προς την ανάπτυξη

δραστηριοτήτων τροφοδοσίας πλοίων με ΥΦΑ

• Ανάλυση λειτουργίας, επιβατικής κίνησης και προοπτικών ανάπτυξης του

Λιμένα

• Ανάλυση επενδυτικών επιλογών για τη διάθεση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακό

καύσιμο (αναμενόμενη ζήτηση, εκτιμώμενο κόστος, δείκτες αξιολόγησης

επενδύσεων, απαιτούμενες ενέργειες αδειοδοτήσεων )

• Διαχείριση Διακινδύνευσης και ανάλυση αβεβαιότητας

• Ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών

• Αποτίμηση μεθοδολογιών και εργαλείων έργου TRiTON

PORT OF VOLOS
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 125
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 1335 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΕΜ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΜ: 

24

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

ΖΗΤΗΣΗΣ: 1000

ΑΝΑΛΥΣΗ 99
ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΕΜ) 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1000 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙΣ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 35 ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ : 

7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 25 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ:

28 ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΒΛΑΒΗΣ & 14 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΙΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ
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ΕΡΕΥΝΑ
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3200

30220

Πάνω από 220 ανθρωπομήνες

220

Πάνω από 3200 ανθρωποώρες 

τηλε-συσκέψεων

3200

Πάνω από 30 ερευνητές συνολικά & 

Πανω από 10 ανθρωπο-έτη νέων 

ερευνητών

.

30



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

8 επιστημονικές δημοσιεύσεις και 9 συμμετοχές σε 

διεθνή και εθνικά συνέδρια

ΑΠΗΧΗΣΗ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Πάνω από 2000 άτομα είδαν περιεχόμενο της σελίδας 

του έργου TRiTON στο Facebook.

30 άρθρα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

έργου TRiTON (http://triton.simor.ntua.gr/)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΜΠ

Ανάπτυξη 3’ βίντεο παρουσίασης του έργου TRiTON 

για τη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Πάνω από 200 άτομα έχουν παρακολουθήσει τις 

ημερίδες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο

του έργου TRiTON. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΟΥ TRITON
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
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THANK YOU.

http://triton.simor.ntua.gr/

Stay connected…


