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Περίληψη 

 Ο χρόνος είναι παρόν παντού χωρίς να καταλαμβάνει χώρο. Μπορεί να 

μετρηθεί, χρησιμοποιείται καθημερινά, αλλά είναι ακαθόριστος. Οι 

προϊστορικοί άνθρωποι είχαν αντιληφθεί την ύπαρξή του παρατηρώντας 

αρχικά τις εναλλαγές νύχτας και μέρας. Η μάθηση της μέτρησης του χρόνου 

είναι σημαντική για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

διδάσκεται σε όλες τις τάξεις, αλλά και με πολλές δυσκολίες αφού αποτελεί 

μια άυλη έννοια. Προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε και να ελέγξουμε την 

ικανότητα μαθητών της ΣΤ΄ τάξης στη συγκεκριμένη ενότητα, σύμφωνα με 

την ύλη την οποία είχαν διδαχθεί και εξασκηθεί. Οι υποθέσεις ελέγχου της 

έρευνας βασίστηκαν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ε΄ τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου και ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσε ένα 

ερωτηματολόγιο τόσο για την καταγραφή όσο και την αξιολόγηση των 

αντιλήψεων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη 

μέτρηση του χρόνου.  Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν παρόμοια με 

αυτά της παγκόσμιας βιβλιογραφίας καθώς οι μαθητές πράγματι 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε υποενότητες που αφορούν τον χρόνο και τη 

μέτρησή του.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: χρόνος, μέτρηση του χρόνου, Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση     

 

Abstract 

 Time is always present, without taking any space. It can be measured, it 

is used regularly but it is vague. Prehistoric people had perceived its 

existence watching day and night alternations. Learning how to measure 

mailto:marinakistamati@gmail.com
mailto:gmparalis@primedu.uoa.gr
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time is important for students of Primary Education, but it is also a full of 

difficulties procedure, since time is an intangible concept. Even though time 

is taught in every single class of Primary school, there are many hardships. 

We tried to research and check the ability of 6th Class Primary School pupils 

in the specific unit, according to what they had been taught and practiced. 

The control cases were based on the 5th Class Curriculum and our research 

tool was a questionnaire both for recording and evaluating primary school 

pupils’ perception as far as time measurement is concerned. The outcome of 

our research was similar to that of international bibliography, since pupils 

do face difficulties in specific units on time measurements.  

KEY WORDS: time, time measurement, Primary Education 
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Περίληψη: Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί ένα μέρος έρευνας που 

σχετίζεται με το βαθμό της αποδοχής (Sanchez & Hueros, 2010) και της 

έντασης της χρήσης των μέσων και νέων μέσων, δίνοντας έμφαση στην 

πλατφόρμα του «Ψηφιακού Σχολείου». Η έρευνα στόχευσε στη δημιουργία 

ενός μοντέλου αποδοχής των ψηφιακών μέσων στηριζόμενο σε αυτό της 

αποδοχής της τεχνολογίας TAM1 (Davis, 1989), αφού ελέγχθηκαν οι 

αλληλεπιδράσεις των παραγόντων του και εξήχθησαν συμπεράσματα που 

είναι ικανά να οδηγήσουν σε αποτελεσματική χρήση των μέσων γενικά, 

αλλά και στην αξιοποίηση του «Ψηφιακού Σχολείου» ειδικότερα. Η έρευνα 

λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως, τη μορφή της διδασκαλίας του 

εκπαιδευτικού, και το είδος και το επίπεδο των διδακτικών στόχων που 

καλούνται να διευκολύνει η χρήση τους (Σοφός, 2015, Εξαρχάκος, 1993). 

Το μοντέλο παρουσιάστηκε στο 35ο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, 

οπότε μέσω της εργασίας αυτής, επιδιώκουμε να εστιάσουμε στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των μέσων και να 

εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν τόσο τη φάση της διδασκαλίας στην 

οποία εντάσσονται τα νέα μέσα όσο και το επίπεδο των μαθησιακών 

στόχων που επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης τους. 

 

Abstract: This thesis presents a part of a research, which investigates the 

degree of acceptance and the intensity of the use of new media and 

especially the digital school platform by taking into account factors, such as 

the form of educational instruction, the type and level of learning targets. 

mailto:katedemerouti@gmail.com
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The degree of acceptance is relying on the acceptance model of technology, 

which is called TAM (Davis, 1989) which was presented at the 35th 

Congress of Mathematical Education. Thus, in this thesis we will focus on 

teachers' answers about the use of the media. Through descriptive statistic, 

we will draw conclusions about both the way the teachers integrate the new 

media in their teaching process and the level of learning objectives achieved 

through their use.  
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Περίληψη 

Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης ενός κυλίνδρου o οποίος πλέει ελεύθερος 

στη θάλασσα σε πεδίο ροής, το οποίο δημιουργείται από την αλληλεπίδραση 

κυματισμών, υπό την παρουσία ανεμογεννήτριας, είναι πρωταρχικό για 

υποκατασκευές στήριξης και κατασκευές παραγωγής ενέργειας που υφίστανται 

τη δράση κυματισμών, ανέμου και θαλάσσιου ρεύματος. Στην παρούσα εργασία, 

επεκτείνεται η υπάρχουσα μεθοδολογία του κλασσικού προβλήματος σκέδασης, 

με στόχο τον υπολογισμό της συνεισφοράς στο συνολικό υδροδυναμικό 

πρόβλημα των τετραγωνικών όρων της ταχύτητας του θαλάσσιου κύματος. 

 

Abstract 

The diffraction problem around a fixed truncated circular cylinder which is 

exposed to the action of waves is considered. This work extends an existing 

methodology that was developed by the authors in order to account for higher 
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current velocities of the wave potential. Due to the axisymmetric geometrical 

configuration of the examined body, a semi-analytical formulation is used for the 

treatment of the inhomogeneous free surface boundary condition involved in the 

hydrodynamic problem formulation for the derivation of the associated potential. 

The hydrodynamic first and second order forces are obtained after the evaluation 

of the pressure field around the cylinder. The specific subject is of particular 

importance in offshore operations which often involve the impact of large ocean 

currents on fixed or floating vessels, large platforms being slowly towed, drift 

motions of moored floating structures, wind turbines etc. 
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Περίληψη 

Έχει υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον από την κοινότητα του management 

και της διοίκησης επιχειρήσεων για την εφαρμογή και την αλλαγή 

κουλτούρας στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας από την Τεχνολογία, 

καθώς οι ανάγκες και η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες αλλάζουν συνεχώς. 

 Η παρούσα εργασία μελετάει τις δυνατότητες εξέλιξης των Logistics 

και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω τεχνολογιών επόμενης γενιάς της 

Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και αναλύει πιθανές 

οργανωτικές διαδικασίες και δομές που μπορούν να βρουν εφαρμογή στο 

άμεσο μέλλον. Η πλήρη και σωστή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 

Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, οδηγεί σε σημαντικά οικονομικά, 

λειτουργικά και ποιοτικά αποτελέσματα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. 

Επίσης, στην ερευνητική εργασία δίνουμε μια ευρύτερη αντίληψη των 

δυνατοτήτων της εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης στις διαδικασίες 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα για μια 

επιχείρηση όπως επίσης αναλύουμε τα ρίσκα και τις δοκιμασίες που μπορεί 

να βρούμε ώστε η εφαρμογή της A.I. να είναι επιτυχής με τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα. 

mailto:dimitris.dtzimas@gmail.com
mailto:kmn@aueb.gr
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Λέξεις Κλειδιά: Supply Chain, Logistics, Artificial Intelligence 

 

 

The Future of Logistics 

Transforming the Supply Chain through Artificial 

Intelligence 

 
Abstract 

 There has been great interest from the community of management and 

business administration for the implementation and diversification of 

technology in the Supply Chain Management, as the needs and access to 

new technologies are constantly changing. 

 This paper studies the potential of Logistics and Supply Chain 

development through Artificial Intelligence and next generation 

technologies and analyzes possible organizational processes and structures 

that can be implemented in the near future. Full and proper use of Logistics 

and Supply Chain capabilities leads to significant economic, operational and 

quality results for modern businesses. Also, in the research work, we give a 

broader understanding of the possibilities of applying Artificial Intelligence 

to Supply Chain processes, both horizontally and vertically for a business, 

as well as analyzing the risks and tests that may occur in applying A.I., so as 

to avoid them and achieve successfulness with the best possible results. 

 

 


