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Περίληψη 
 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων τα 

τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό, ολοένα και περισσότεροι ερευνητές 

ασχολούνται με το θέμα, καθώς όπως αναφέρεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται ραγδαία και 

έχει ή μπορεί να βοηθήσει πολλούς άλλους τομείς, με απώτερο σκοπό την γενικότερη 

ανάπτυξη. Και αυτό διότι δίνει τη δυνατότητα κατασκευής προϊόντων και αγαθών με 

πολύ μικρό κόστος, τόσο οικονομικό, όσο και περιβαλλοντικό. Παράλληλα, 

προσφέρει και ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων καθώς προβάλει και 

επαινεί την δημιουργικότητα του ανθρώπου. Αποτελεί, λοιπόν μια τεχνολογία με 

σημαντικές προοπτικές για το μέλλον, και είναι βέβαιο ότι θα έχει καθοριστικό ρόλο 

στα επόμενα χρόνια, προκαλώντας, ίσως, μια νέα «βιομηχανική επανάσταση». 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της συμβολής της 

τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης ανταλλακτικών στον τομέα της ναυτιλίας. 

Πιο αναλυτικά, στόχος της είναι να αναδείξει τη σημασία, τις εφαρμογές, καθώς και 

την επίδραση της τρισδιάστατης εκτύπωσης με τις αλλαγές, που αναμένεται αυτή να 

φέρει, στις διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και της βιομηχανίας 

γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Γενικά, μέσω της 

παρούσας μελέτης αναμένεται να διασαφηνιστεί ο όρος της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, αλλά και να μελετηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της στη ναυτιλία.  

Προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι της μελέτης 

πραγματοποιήθηκε έρευνα δύο σημείων, α. δευτερογενής έρευνα, όπου μελετήθηκε η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθογραφία σχετικά με το θέμα της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης και τις εφαρμογές της, και β. πρωτογενής ποιοτική έρευνα, με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίου, όπου πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε εργαζομένους 

ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές, τα 

πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μια ναυτιλιακή εταιρεία από την χρήση της 

τεχνολογίας αυτής είναι πολλαπλά και κυμαίνονται, κυρίως, γύρω από τον 

οικονομικό τομέα, στην ευρεία του διάσταση. 
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Λέξεις Κλειδιά: Τρισδιάστατη Εκτύπωση, Εφαρμογές στη Ναυτιλία, Εκτύπωση 

Ανταλλακτικών, Ναυτιλιακή Βιομηχανία  

Abstract 
 

3D printing has been at the forefront of developments in recent years. For this 

reason, more and more researchers are working on the issue, as reported by the World 

Intellectual Property Organization (WIPO), a sector that is growing rapidly and has or 

can help many other areas, with the ultimate goal of overall development. This is 

because it allows the production of products and goods at a very low cost, both 

economically and environmentally. At the same time, it offers and satisfies people's 

social needs as it promotes and praises human creativity. It is, therefore, a technology 

with significant prospects for the future, and it is certain that it will play a decisive 

role in the coming years, perhaps causing a new "industrial revolution". 

The purpose of this study is to study the contribution of 3D printing 

technology technology to the shipping sector. More specifically, its goal is to 

highlight the importance, applications, and impact of 3D printing with the changes it 

is expected to bring to different aspects of human life and industry in general, and the 

shipping industry in particular. In general, the present study is expected to clarify the 

term of 3D printing, but also to study its effective application in shipping. 

In order to achieve the purpose and objectives of the study, a two-point survey 

was conducted, a. secondary research, where the existing bibliography and articles on 

the subject of 3D printing and its applications were studied, and b. primary quality 

research, with the help of a questionnaire, where interviews were conducted with 

employees of shipping companies operating in Greece. The results showed that this is 

a technology that, as has been mentioned several times, the advantages that a shipping 

company can have from using this technology are multiple and range mainly around 

the financial sector, in its wide dimension. 

 

Keywords: 3D Printing, Shipping Applications, Spare Parts Printing, Shipping 

Industry 
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Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγικά Στοιχεία 
 

1.1. Εισαγωγή 
 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση βρίσκεται στο επίκεντρο των μέσων τα τελευταία 

χρόνια. Η τεχνολογία της έχει ήδη εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς, όπως είναι η 

αεροναυπηγική, η αρχιτεκτονική, η ιατρική, κλπ. Πρόκειται για μια τεχνολογία με 

πολλαπλά πλεονεκτήματα που αναμένεται να μεταβάλλει σημαντικά την παγκόσμια 

οικονομία και ανάπτυξη. Η δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων και οι 

διαφορετικές μέθοδοι της τεχνολογίας αυτής, έχουν όλο και περισσότερο απήχηση 

και επιρροή στη σύγχρονη βιομηχανία, αλλά και την καθημερινή ζωή.  

Για τον λόγο αυτό, ολοένα και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με το 

θέμα αυτό, καθώς όπως αναφέρεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας (WIPO) είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται ραγδαία και έχει ή μπορεί 

να βοηθήσει πολλούς άλλους τομείς, με απώτερο σκοπό την γενικότερη ανάπτυξη. 

Και αυτό διότι δίνει τη δυνατότητα κατασκευής προϊόντων και αγαθών με πολύ μικρό 

κόστος, τόσο οικονομικό, όσο και περιβαλλοντικό. Παράλληλα, προσφέρει και 

ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων καθώς προβάλει και επαινεί την 

δημιουργικότητα του ανθρώπου.  

Γενικώς, η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα του 

σύγχρονου κόσμου. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξης της 

συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι πολλά, όπως για παράδειγμα θα μπορούσαν να 

αναφερθούν η ταχύτητα, η ευελιξία, το μικρό κόστος παραγωγής, κλπ. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας αυτής θα οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές, με διάφορα μέσα και τρόπους. Οι 

προοπτικές που παρουσιάζει φαντάζουν ανεξάντλητες, καθώς τα αντικείμενα που 

μπορούν να δημιουργηθούν δεν γνωρίζουν όρια, σε ότι σχετίζεται με το σχέδιο τους, 

το σχήμα τους, αλλά και την λειτουργικότητα τους.  

Αποτελεί, λοιπόν μια τεχνολογία με σημαντικές προοπτικές για το μέλλον, και 

είναι βέβαιο ότι θα έχει καθοριστικό ρόλο στα επόμενα χρόνια, προκαλώντας, ίσως, 

μια νέα «βιομηχανική επανάσταση». 
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1.2. Σκοπός και Στόχοι Εργασίας 
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της συμβολής της 

τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης ανταλλακτικών στον τομέα της ναυτιλίας. 

Πιο αναλυτικά, στόχος της είναι να αναδείξει τη σημασία, τις εφαρμογές, καθώς και 

την επίδραση της τρισδιάστατης εκτύπωσης με τις αλλαγές, που αναμένεται αυτή να 

φέρει, στις διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και της βιομηχανίας 

γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Γενικά, μέσω της 

παρούσας μελέτης αναμένεται να διασαφηνιστεί ο όρος της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, αλλά και να μελετηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της στη ναυτιλία.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που πρόκειται να διερευνηθούν είναι τα εξής: 

➢ Κατά πόσο γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα για την 

τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης; 

➢ Πόσο σημαντική θεωρείται η εξέλιξη μιας τέτοιας 

τεχνολογίας; 

➢ Κατά πόσο θα μπορούσε η τεχνολογία αυτή να βοηθήσει 

στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και της ειδικότερα της ναυτιλίας;  

 

1.3. Δομή Εργασίας  
 

Προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι της μελέτης 

πραγματοποιήθηκε έρευνα δύο σημείων, α. δευτερογενής έρευνα, όπου μελετήθηκε η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθογραφία σχετικά με το θέμα της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης και τις εφαρμογές της, και β. πρωτογενής ποιοτική έρευνα, με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίου, όπου πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε εργαζομένους 

ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  

Έτσι λοιπόν, το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αφορούν τα 

εισαγωγικά στοιχεία, καθώς και η παρουσίαση του σκοπού και των στόχων της, με 

απώτερο σκοπό να εισαχθούν οι αναγνώστε στο θέμα.  

Επιπλέον, όσον αφορά την δευτερογενή έρευνα, αυτή διαρθρώνεται σε δύο 

κεφάλαια. Ειδικότερα, στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η έννοια της 

τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης, παρατίθεται ο ορισμός της, ενώ 
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παρουσιάζεται και μια σύντομη ιστορική αναδρομή επί του θέματος. Ακόμη, 

αναλύονται τα μοντέλα των εκτυπωτών που υπάρχουν και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για την τεχνολογία αυτή, αναφέρονται οι δύο όψεις της – 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα - , ενώ σχολιάζονται και οι επιδράσεις από την 

εφαρμογή της, αλλά και οι προοπτικές της. Επιπλέον, στο 3ο κεφάλαιο, 

παρουσιάζεται η εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης σε διάφορους τομείς της 

βιομηχανίας. 

Συνεχίζοντας με την πρωτογενή έρευνα, η οποία διαρθρώνεται σε τρία 

κεφάλαια, έχουμε το κεφάλαιο 4, όπου παρουσιάζεται η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της έρευνας. Έπειτα, στο 5ο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η κωδικοποίηση και των δύο κατηγοριών στις οποίες χωρίστηκε η 

έρευνα, α. την ποσοτική καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων, και β. την 

ποιοτική καταγραφή των δεδομένων. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 6, 

πραγματοποιείται η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την έρευνα, 

ενώ παρουσιάζεται και επιμέρους ανάλυση σε άξονες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν με 

βάση τα ερευνητικά ερωτήματα.  

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα 

που προέκυψαν, τόσο από την πρωτογενή, όσο και από την δευτερογενή έρευνα. Ενώ, 

αναφέρεται και το μέλλον της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης.   
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Κεφάλαιο 2ο: Τρισδιάστατη Εκτύπωση (3D 

Printing) 
 

Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με την ραγδαία 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και των μέσων της. Ένα τέτοιο θέμα αποτελεί και η 

τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) η ανάπτυξη της είναι ταχύτατη 

(Λεφοπούλου, 2013). Ωστόσο, η σημαντικότερη συμβολή της τεχνολογίας αυτής 

έγκειται στην ολική αναθεώρηση της έρευνας και της ανάπτυξης, και συνεπώς και 

στην πρόκληση μιας νέας «βιομηχανικής επανάστασης» (Hahn, 2011).  

 

2.1. Γενικά Στοιχεία - Ορισμός  
 

Για να γίνει όμως περισσότερο κατανοητή η έννοια της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, θα μπορούσε να αναφερθεί ο ορισμός που δόθηκε από τον Παπαθανάση 

(2005) και ορίζει την τρισδιάστατη εκτύπωση ως «μια διαδικασία πρόσθεσης υλικού, 

κατά την οποία η κατασκευή ενός αντικειμένου πραγματοποιείται με την εναπόθεση, 

στερεοποίηση ή συγκόλληση διαδοχικών λεπτών στρώσεων υλικού, κατάλληλα 

διαμορφωμένων με τη χρήση τεχνικών παρόμοιων με τις τεχνικές της δισδιάστατης 

εκτύπωσης, σύμφωνα με το αποθηκευμένο σχέδιο ή εικόνα».  

Ειδικότερα, η μετατροπή ενός σχεδίου σε αντικείμενο αποτελεί μια 

πολυσύνθετη διαδικασία με επιμέρους στάδια. Για να γίνει σαφέστερο, η παραγωγή 

ενός αντικειμένου ακολουθεί μια διαδικασία κατά την οποία εναποθέτονται και 

ενώνονται στρώματα υλικών, συνήθως κεραμικά ή πολυμερικά, εντός ενός ειδικά 

σχεδιασμένου εκτυπωτή, του οποίου η λειτουργία βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και ενός 3d λογισμικού. Δηλαδή, μόλις δημιουργηθεί το σκίτσο στο 

λογισμικό, ο εκτυπωτής αναγνωρίζει τα δεδομένα από τα αρχεία του λογισμικού και 

προσθέτει στρώματα υγρού, σκόνης και υλικού, διαδοχικά, μέχρις ότου 

κατασκευαστεί και ολοκληρωθεί το αντικείμενο (GAO, 2015). 

Με άλλα λόγια, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές έχουν τη δυνατότητα, μέσω της 

αρχής της διαστρωμάτωσης (layering), να δημιουργούν διάφορα αντικείμενα 
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μεταλλικά, πλαστικά ή κεραμικά. Γενικώς, η έννοια της τρισδιάστατης εκτύπωσης 

μπορεί να αποτυπωθεί ως η τροποποίηση ενός δισδιάστατου σχεδίου σε τρισδιάστατο 

αντικείμενο, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί στον υλικό κόσμο (Αλεξανδρίδης, 

Αναστασιάδης, Παπαδόπουλος, 2013).  

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιστήμη της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης κινείται γύρω από 3 φάσεις, οι οποίες είναι οι εξής (Αλεξανδρίδης, 

Αναστασιάδης, Παπαδόπουλος, 2013): 

➢ Σχεδιαστικός Άξονας: είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί και να 

χρησιμοποιηθεί ένα κατάλληλο και εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο μπορεί 

να σχεδιάσει και να διαμορφώσει τρισδιάστατα σχέδια.  

➢ Διαδικασία Εκτύπωσης: στη φάση αυτή ο εκτυπωτής δέχεται τις εντολές του 

χρήστη μέσω του λογισμικού που αναφέρθηκε και μετατρέπει το σχέδιο με 

την βοήθεια των υλικών που του προσφέρονται σε υλικό αντικείμενο. 

➢ Τελική Φάση Εκτύπωσης: στη φάση αυτή ο παραγωγός τελειοποιεί ή 

διορθώνει πιθανές ατέλειες στο εκτυπωμένο αντικείμενο. 

 

Γενικώς, η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα του 

σύγχρονου κόσμου. Είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται ραγδαία και έχει ή μπορεί 

να βοηθήσει πολλούς άλλους τομείς, με απώτερο σκοπό την γενικότερη ανάπτυξη. 

Και αυτό διότι δίνει τη δυνατότητα κατασκευής προϊόντων και αγαθών με πολύ μικρό 

κόστος, τόσο οικονομικό, όσο και περιβαλλοντικό. Από την άλλη, προσφέρει και 

ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων καθώς προβάλει και επαινεί την 

δημιουργικότητα του ανθρώπου. Αποτελεί, λοιπόν μια τεχνολογία με σημαντικές 

προοπτικές για το μέλλον, και είναι βέβαιο ότι θα έχει καθοριστικό ρόλο στα επόμενα 

χρόνια.  

 

2.2. Ιστορική Αναδρομή 
 

Παρόλο που από πολλούς πιστεύεται ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί 

καινοτόμα τεχνολογία, οι πρώτες εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν κατά τις δεκαετίες 

του ’60 και ’70, σε πειραματικό στάδιο από τον αμερικανικό στρατό (Σμυρναίος, 

2014). Ωστόσο, η πρώτη αναφορά έγινε το 1981 από τον Hideo Kodama και το 

Ινστιτούτα Βιομηχανικών Ερευνών της Ναγκόγια και σχετίζεται με ένα σύστημα 



 

16 
 

εκτύπωσης που θα δημιουργούσε ένα σταθερό αντικείμενο. Στη συνέχεια, το 1986 

στην Καλιφόρνια, ο Charles Hull εφηύρε τη Στερολιθογραφία (stereolithograpgy), η 

οποία ήταν μια διαδικασία μέσω της οποίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 

τρισδιάστατα μοντέλα και να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αντικειμένων 

(Matias & Rao, 2015).  

Συνεχίζοντας, από την δεκαετία του ’80 κι έπειτα, πολλές τεχνικές που 

σχετίζονται με την τρισδιάστατη εκτύπωση και την ταχεία προτυποποίηση άρχισαν 

να αναπτύσσονται σταδιακά και να εδραιώνονται (Παπαθανάσης, 2005). Πιο 

αναλυτικά, ο Carl Deckard το 1987 δημοσίευσε μια πατέντα, στο Πανεπιστήμιο του 

Τέξας, μιας μεθόδου 3d εκτύπωσης με τη χρήση ακτινών λέιζερ (Selective Laser).  

Ακόμη, το 1988 ο Scott Crump εφηύρε μια μέθοδο τρισδιάστατης εκτύπωσης, την 

Μοντελοποίηση εναπόθεσης τηγμένου υλικού (Fused Deposition Modeling).  

Μεταβαίνοντας στη δεκαετία του ’90, εμφανίζονται και άλλες τεχνολογίες 

σχετικά με την 3d εκτύπωση, όπως είναι η πρώτη στερεολιθογραφική μηχανή με 

υπεριώδης λέιζερ (Wohlers & Gornet, 2012). Επίσης, τη δεκαετία αυτή εμφανίζονται 

και διαδικασίες που σχετίζονται με την τρισδιάστατη εκτύπωση, όπως είναι η 

βαλλιστική κατασκευή σωματιδίων, η συγκόλληση λεπτών φύλλων, η εκτύπωση 

οργάνων, κλπ.  

Επιπρόσθετα και προχωρώντας προς τη δεκαετία του 2000,  η τρισδιάστατη 

εκτύπωση εισήχθη για τα καλά στον χώρο της ιατρικής, καθώς το 2002 

κατασκευάστηκε το πρώτο λειτουργικό νεφρό για ζώο, ενώ το 2008 εκτυπώθηκε το 

πρώτο προσθετικό μέλος. Ταυτόχρονα, όμως, η τεχνολογία αυτή επεκτείνεται και σε 

άλλους τομείς, όπως ο καλλιτεχνικός, ο αρχιτεκτονικός, κλπ., δίνοντας τη δυνατότητα 

σε σχεδιαστές να μετατρέψουν τα τρισδιάστατα σχέδια τους σε φυσικά αντικείμενα.  

Επιπλέον, το 2009 βγήκαν για πρώτη φορά στην αγορά οι τρισδιάστατοι 

εκτυπωτές, ενώ από το 2010 και ύστερα εμπορευματοποιήθηκαν πλήρως, 

δημιουργώντας ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, αλλά και τους καταναλωτές (Clark, 

2014).  

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης 

αφορά υπόθεση πολλών δεκαετιών. Ξεκίνησε από το 1980 και συνεχίζει να 

εξελίσσεται μέχρι και σήμερα. Παρόλο που στην αρχή οι στόχοι της, αλλά και η 

εφαρμογή της ήταν απλούστερη, σήμερα ολοένα και αναπτύσσεται, με την 

τρισδιάστατη εκτύπωση να έχει εδραιωθεί στη βιομηχανία και σε κλάδους όπως η 
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ναυπηγική, η ιατρική, η αρχιτεκτονική, η κοσμηματοποιία, κλπ., αλλά και να 

εισέρχεται σταδιακά και στα σπίτια των καταναλωτών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη 

μια φορά ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που θα προκαλέσει τη νέα «βιομηχανική 

επανάσταση» (HarshaVardhan, et.al., 2014). 

 

2.3. Μοντέλα Εκτυπωτών και  Μέθοδοι Τρισδιάστατης 

Εκτύπωσης 
 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί μια τεχνολογία που εμπεριέχει πολλά είδη 

επιμέρους μεταποιητικών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει όλες τις 

διαδικασίες που σχετίζονται με την δημιουργία αντικειμένων προσθέτοντας διάφορα 

υλικά σε στρώματα, μέχρι την τελική ολοκλήρωση του («προσθετική κατασκευή»). 

Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της 

τεχνολογίας αυτής, έχουν δημιουργηθεί διάφερες μέθοδοι, αλλά και μοντέλα 

εκτυπωτών, με τις διαφορές τους να σχετίζονται με τον τρόπο κατασκευής των 

επιμέρους στρωμάτων και τα εξαρτήματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται κάθε 

φορά (Γούλας, 2012). Γενικώς, όμως, στο θέμα της διάκρισης των μοντέλων και των 

μεθόδων εκτύπωσης, τα βασικότερα θέματα είναι η ταχύτητα, το κόστος του 

εκτυπωτή, το κόστος των υλικών, καθώς και η δυνατότητα ακριβής απεικόνισης του 

σχεδίου (Γούλας, 2012).  

 

2.3.1. Μοντέλα Εκτυπωτών 

 

Ένα από τα μοντέλα τρισδιάστατων εκτυπωτών είναι ο RepRap, ο οποίος 

είναι χαμηλού κόστους και βασίζεται στις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού – 

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε σχετίζεται με τη χρήση 

του εκτυπωτή αυτού, όπως είναι τα σχέδια, οι κώδικες, κλπ., είναι ανοικτά και 

διαθέσιμα. Ο RepRap έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα σύστημα το οποίο θα 

επιτρέπει σε οποιοδήποτε άτομο να κατασκευάσει πολλά από τα αντικείμενα που 

χρησιμοποιεί καθημερινά1.  

Ένα ακόμη μοντέλο τρισδιάστατου εκτυπωτή ανήκει στην εταιρεία MakerBot, 

ο οποίος ακολουθεί τις ίδιες αρχές, αυτές, δηλαδή, του ελεύθερου λογισμικού 

 
1www.reprap.org   

http://www.reprap.org/
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(https://el.wikipedia.org).  Επιπλέον, ένα ακόμη μοντέλο αποτελεί και ο εκτυπωτής 

Cupcake CNC, του οποίου τόσο το λογισμικό, όσο και τα σχέδια είναι διαθέσιμα 

στην αγορά, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μπορεί κάποιος να τον κατασκευάσει, αλλά 

και να τον εξελίξει με τον δικό του τρόπο.  

 

2.3.2. Μέθοδοι Τρισδιάστατης Εκτύπωσης 

 

Κατά τη διάρκεια των χρόνων που πέρασαν η λογική της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης παρέμεινε η ίδια σε ότι σχετίζεται με το λογισμικό και τα αρχεία που 

χρησιμοποιούνται, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η τελική εκτύπωση. 

Παρόλα αυτά, υπήρχαν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η εναπόθεση του 

υλικού και η επεξεργασία του στα στρώματα.  

Σήμερα, υπάρχουν εννέα διαφορετικές τεχνολογίες που σχετίζονται με την 

τρισδιάστατη εκτύπωση και είναι οι εξής Fused Deposition Modeling (FDM), 

Strereolithography (SLA), Selective Laser Sintering (SLS), Jetted Photopolymer (JP), 

Digital Light Processing (DLP), Selective Deposition Lamination (SDL), The 

Electron Beam Melting (EBM), καθώς και οι Binder Jetting και Material Jetting. Με 

τις FDM και SLA να χρησιμοποιούνται περισσότερο, αλλά και να αποτελούν τις πιο 

προσιτές επιλογές για την αγορά.  

 

2.3.2.1. Fused Deposition Modeling (FDM) 

 

Όπως αναφέρθηκε ήδη πρόκειται για μια εκ των δύο πιο διαδεδομένων 

τεχνολογιών για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί μια 

λεπτή ίνα κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό υλικό, η οποία λιώνεται και 

δημιουργεί τα επίπεδα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης του 

αντικειμένου. Συνήθως χρησιμοποιούνται υλικά όπως τα ABS πλαστικά, το 

πολυγαλακτικό οξύ (PLA) και άλλα βιοαποικοδομήσιμα υλικά, ενώ μερικοί 

χρησιμοποιούν και υλικά όπως η σοκολάτα, η ζάχαρη, το σκυρόδεμα, κλπ. Ενώ 

συνεχώς αναπτύσσονται νέα υλικά, τα οποία προσδίδουν στα δημιουργημένα 

αντικείμενα συγκεκριμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά.  

Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι τα αντικείμενα που παράγονται με τη μέθοδο 

αυτή διακρίνονται για την ανθεκτικότητα τους, καθώς και για το γεγονός ότι είναι 
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άμεσα έτοιμα προς χρήση, χωρίς να χρειάζονται κάποια περαιτέρω επεξεργασία. 

Ωστόσο, μειονεκτούν πολλές φορές στην λεπτομερή σχεδίαση ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που μπορούν να αποδώσουν.  

 

2.3.2.2. Stereolithography (SLA) 

 

Η στερεολιθογραφία αποτελεί τη δεύτερη πιο διαδεδομένη μέθοδο 

τρισδιάστατης εκτύπωσης και επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης υγρής ρητίνης, η οποία 

στερεοποιείται με τη βοήθεια μιας υπεριώδους (UV) ακτίνας φωτός. Ειδικότερα, στην 

επιφάνεια μιας δεξαμενής με υγρή ρητίνη συγκεντρώνεται μια ακτίνα φωτός, όπου θα 

δημιουργηθεί ένα λεπτό στρώμα, το οποίο θα μετακινηθεί προς τα κάτω, ώστε να 

δώσει σειρά στο επόμενο στρώμα. Μέσω της διαδικασίας αυτής θα ολοκληρωθεί ο 

σχηματισμός του αντικειμένου, το οποίο θα αποτελείται από ενωμένα στρώματα.  

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί μόνο άκαμπτα ή εύκαμπτα μίγματα 

πολυμερικών υλικών, καθώς με αυτά δίνεται η μέγιστη ακρίβεια στην εκτύπωση του 

τελικού αντικειμένου. Για το λόγο αυτό, τα εκτυπωμένα αντικείμενα είναι πολύ 

λεπτομερή και εξαιρετικής ποιότητας, σε βαθμό που καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο να 

ξεχωρίσει κανείς εάν πρόκειται για ένα τελικό προϊόν ή για ένα εκτυπωμένο προϊόν.  

 

 

Σχήμα 1: Μέθοδος Στερεολιθογραφικού Εκτυπωτή 
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Στο παραπάνω σχήμα, φαίνεται η απαραίτητα διαδικασία για την κατασκευή 

ενός SLA τρισδιάστατου εκτυπωτή. Ειδικότερα, παρατηρούνται η ακτίνα λέιζερ UV, 

το σύστημα σαρωτή, η υγρή ρητίνη, η πλατφόρμα και το έμβολο. Η διαδικασία 

εκτύπωσης αρχίζει όταν σταλεί το σχέδιο στον εκτυπωτή, όπου, όπως περιγράφηκε 

και προηγουμένως, δημιουργείται μια μία στρώση ρητίνης μέχρι να ολοκληρωθεί το 

σχέδιο.  

 

2.3.2.3. Selective Laser Sintering (SLS) 

 

Μια ακόμη μέθοδο αποτελεί η επιλεκτική πυροσυσσωμάτωσης λέιζερ (SLS) 

και πρόκειται για έναν συνδυασμό τρισδιάστατου εκτυπωτή και λέιζερ. Η διαδικασία 

που χρησιμοποιείται στη μέθοδο αυτή είναι παρεμφερής με την διαδικασία που 

ακολουθείται στην SLA μέθοδο, με τη διαφορά, όμως, ότι η υγρή ρητίνη 

αντικαθίσταται από άλλα υλικά όπως σκόνη, κεραμικά υλικά, νάιλον, γυαλί, τιτάνιο, 

αλουμίνιο, κλπ. Στοιχείο το οποίο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη μέθοδο 

αυτή, καθώς μπορούν να εκτυπωθούν αντικείμενα διαφόρων υλικών.  

 

 

Σχήμα 2: Εκτυπωτής Επιλεκτικής Πυροσυσσωμάτωσης Λέιζερ 
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Στη συνέχεια, στο παρακάτω σχήμα, παρουσιάζεται ένας εκτυπωτής SLS. 

Ειδικότερα, παρατηρείται το λέιζερ, το σύστημα σάρωσης, η πλατφόρμα, το έμβολο, 

ενώ υπάρχει ένα ακόμη μέρος μέσω του οποίου γίνεται η τροφοδοσία των υλικών, και 

αποτελείται από μια πλατφόρμα, ένα έμβολο και έναν κύλινδρο. Η διαδικασία, όπως 

έχει ήδη ειπωθεί, πραγματοποιείται «στέλνοντας» το σχέδιο προς εκτύπωση, όπου 

εκεί η ακτίνα λέιζερ στερεοποιεί το εκάστοτε υλικό και στη συνέχεια ενώνει τα 

στρώματα μέχρις ότου ολοκληρωθεί το σχέδιο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, είναι 

σημαντικό όταν ολοκληρωθεί το αντικείμενο να περιμένουμε να κρυώσει λόγω της 

υψηλής θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται, να αφαιρεθεί το περιττό υλικό και στη 

συνέχεια να χρησιμοποιηθεί.  

 

2.3.2.4. Jetted Photopolymer (JP) 

 

Η μέθοδος αυτή ακολουθεί τον τρόπο εκτύπωσης ενός δισδιάστατου 

εκτυπωτή με μελάνι. Στη παρούσα περίπτωση, όμως, το υγρό αποτελεί η ρητίνη, η 

οποία στερεοποιείται με ακτίνες φωτός UV, και στη συνέχεια τα στέρεα στρώματα 

ενώνονται διαδοχικά και σχηματίζεται το τελικό αντικείμενο. Η μέθοδος αυτή 

επιτρέπει τη δημιουργία ελαστικών αντικειμένων, με επιλογή υλικών και χρωμάτων, 

τα οποία ενσωματώνονται στη ρητίνη και δημιουργούν ένα υψηλής ανάλυσης και 

λεπτομέρειας αντικείμενο.   

 

2.3.2.5. Digital Light Processing (DLP) 

 

Πρόκειται για την ψηφιακή επεξεργασία φωτός, η οποία ακολουθεί παρόμοια 

διαδικασία με τη μέθοδο της στερεολιθογραφίας. Η διαφορά της έγκειται στο γεγονός 

ότι στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται μια συμβατική πηγή φωτός, όπως μια λάμπα, σε 

συνδυασμό με μια οθόνη υγρών κρυστάλλων ή έναν καθρέφτη, η οποία εφαρμόζεται 

στην επιφάνεια της ρητίνης και την στερεοποιεί. Η μέθοδος αυτή, προσφέρει ακριβή 

και λεπτομερή ανάλυση.  
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Σχήμα 3: Διαδικασία Λειτουργίας DLP 

 

2.3.2.6. Selective Deposition Lamination (SDL) 

 

Πρόκειται για μια μέθοδο τρισδιάστατης εκτύπωσης με την οποία μπορούν να 

δημιουργηθούν εξαρτήματα χρησιμοποιώντας απλό αντιγραφικό χαρτί. Ειδικότερα, 

κάθε στρώμα προσκολλάται στο προηγούμενο με τη βοήθεια μιας κόλλας, η οποία 

εφαρμόζεται σε διάφορα σημεία ανάλογα με τα δεδομένα που υπάρχουν στο 

εκάστοτε μηχάνημα. Πιο αναλυτικά, κάθε φύλλο χαρτιού αποτελεί ένα στρώμα του 

αντικειμένου που εκτυπώνεται. Έτσι λοιπόν, αφού ο εκτυπωτής τροφοδοτηθεί με ένα 

φύλλο, εφαρμόζεται η κόλλα στα σημεία που απαιτείται και το φύλλο μεταφέρεται σε 

μια πλάκα θερμότητας όπου προσκολλάται στο προηγούμενο φύλλο, και ασκείται 

πίεση για να δημιουργηθεί ο δεσμός των στρωμάτων. Επιπλέον, κάθε φορά, μια 

λεπίδα κόβει το φύλλο χαρτιού στα σημείο που επιβάλλει το σχέδιο, ώστε να 

δημιουργηθούν οι άκρες του αντικειμένου μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση. 

Πρόκειται για μια μέθοδο με την οποία μπορούν να παραχθούν έγχρωμα 

τρισδιάστατα αντικείμενα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη επεξεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν 

δυσκολίες σχετικά με την παραγωγή σύνθετων γεωμετρικών αντικειμένων, αλλά και 

μεγέθους, λόγω του υλικού που χρησιμοποιεί.  
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Σχήμα 4: Μέθοδος SDL 

 

2.3.2.7. The Electron Beam Melting (EBM) 

 

Η EBM είναι μια μέθοδος εκτύπωσης μετάλλου, η οποία χρησιμοποιεί ως 

πηγή θερμότητας μια δέσμη ηλεκτρονίων. H EBM έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί 

στερεά και πυκνά εξαρτήματα από διάφορα μέταλλα, για χρήση στον ιατρικό τομέα 

και στην βιομηχανία, ενώ αποτέλεσε και επιτυχημένη μέθοδο για την εκτύπωση 

εμφυτευμάτων.  

 

 

Σχήμα 5: Μέθοδος EBM 
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2.3.2.8. Binder Jetting  

 

Πρόκειται για μια από τις δύο μεθόδους που χρησιμοποιεί την τεχνική jet 

όπου το υλικό εκτοξεύεται σε ένα τραπέζι με σκόνη δημιουργώντας στρώματα τα 

οποία προσκολλούνται ώστε να δημιουργήσουν το τελικό αντικείμενο. Στη μέθοδο 

αυτή, λόγω της σκόνης που χρησιμοποιείται, υπάρχει ένα σύστημα – τραπέζι το οποίο 

πέφτει σταδιακά μόλις ολοκληρωθεί ένα στρώμα, με σκοπό να λειανθεί η περιττή 

σκόνη από την επιφάνεια του πριν την εναπόθεση του συνδετικού υλικού για την 

επόμενη στρώση.  

Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής αποτελεί η ποικιλία υλικών 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως είναι τα κεραμικά υλικά και τα τρόφιμα. Ενώ, 

υπάρχει και η δυνατότητα για την εκτύπωση έγχρωμων αντικειμένων μέσω μιας 

παλέτας διαφόρων χρωμάτων που μπορεί να προστεθεί στο συνδετικό υλικό.  

 

 

Σχήμα 6: Μέθοδος Binder Jetting 
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2.3.2.9. Material Jetting 

 

Η επόμενη μέθοδος που χρησιμοποιεί την τεχνική jet είναι το material jetting, 

όπου τα υλικά της κατασκευής (συνήθως υγρά) εκτοξεύονται μέσω κεφαλών jet, και 

στερεοποιούνται μέσω ακτινών UV. Το βασικότερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης 

μεθόδου είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα διαφορετικά υλικά, με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο με διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

ιδιότητες.  

 

 

Σχήμα 7: Μέθοδος Material Jetting 

 

Παρόλα τα όσα αναφέρθηκαν, στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι 

υπάρχουν και μερικές ακόμη μέθοδοι τρισδιάστατης εκτύπωσης. Πιο αναλυτικά, 

υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιους εκτυπωτές να χρησιμοποιηθεί μια σύριγγα που θα 
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εκχύσει κάθε υλικό που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί, σε υγρή μορφή, και να βοηθήσει 

στη τελική δημιουργία του αντικειμένου. Επιπλέον, το Doodler Printing Pen αφορά 

ένα στυλό το οποίο εξωτερικά μοιάζει με ένα συνηθισμένο στυλό, ωστόσο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως τρισδιάστατος εκτυπωτής για αντικείμενα που βρίσκονται στον 

αέρα. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει η μέθοδος της εκλεκτικής τήξης (SLM), η οποία 

ακολουθεί τη διαδικασία της μεθόδου SLS, με τη διαφορά ότι λιώνει πλήρως τη 

σκόνη για να δημιουργήσει τα στρώματα του αντικειμένου. Τέλος, υπάρχει μια 

μέθοδος στην οποία χιλιάδες στρώματα που έχουν κατασκευαστεί από αυτοκόλλητο 

χαρτί, πλαστικό ή μέταλλο κόβονται λεπτομερώς σε σχήματα και κολλιούνται μεταξύ 

του ώστε να δημιουργηθεί το τελικό αντικείμενο.  

 

2.4. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα 

 
Όπως συμβαίνει με όλα τα γεγονότα, έτσι και η ανάπτυξη της τεχνολογίας της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης διαθέτει δύο πλευρές. Από τη μία πρόκειται για μια άκρως 

αντιπροσωπευτική μεταμόρφωση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της κοινωνίας 

προσφέροντας πολλαπλά πλεονεκτήματα. Από την άλλη, όμως, δεν θα μπορούσαν να 

παραβλεφθούν και οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η τεχνολογία 

αυτή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την 

ανάπτυξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης.  

 

2.5.1. Πλεονεκτήματα 

 

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξης της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας είναι πολλά, όπως για παράδειγμα θα μπορούσαν να αναφερθούν η 

ταχύτητα, η ευελιξία, το μικρό κόστος παραγωγής, κλπ. (Γεράνης, 2011). 

Αδιαμφισβήτητα μεγάλη σημασία έχουν και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται  στην 

παραγωγική διαδικασία, καθώς με έναν μόνο τρισδιάστατο εκτυπωτή μπορεί να 

παραχθεί οποιοδήποτε προϊόν, οπουδήποτε (Janssen et. al., 2014).  

Αναλυτικότερα, ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης αποτελεί η εξατομίκευση, καθώς η τεχνολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα 

στον οποιοδήποτε να δημιουργήσει μοναδικά αντικείμενα, με ότι χαρακτηριστικά 
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επιθυμεί ο καθένας, με ιδιαίτερα σχήματα και τη χρήση ποικίλων υλικών, πάντα 

σύμφωνα με την ανάγκη του δημιουργού (Kostakis, 2013). Ακόμη, παρέχεται η 

δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει διαφοροποιημένα αντικείμενα με βάση τις 

προτιμήσεις του, αυξάνοντας τη δημιουργικότητα του, χωρίς να τίθενται όρια, αφού 

οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν οποιοδήποτε 

αντικείμενο σχεδιάσεις. Ενώ, παράλληλα μειώνεται το κόστος, και συνεπώς τα έξοδα 

του καταναλωτή (Πουλιάδης, 2004).  

Επιπρόσθετα, σημαντικό πλεονέκτημα της τρισδιάστατης εκτύπωσης αποτελεί 

η απλοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας ενός αντικειμένου. Για να γίνει 

σαφέστερο, η παραγωγή ενός αντικειμένου μέσω 3d εκτυπωτή γίνεται απλούστερα, 

καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι η σχεδίαση του αντικειμένου σε έναν υπολογιστή 

και ένας εκτυπωτής. Σε αντίθεση με την μέχρι τώρα παραγωγική διαδικασία που 

ακολουθείται για την ολοκλήρωση ενός προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, η 

παραγωγή μπορεί να διεξαχθεί μέσω νέων μοντέλων και τρόπων παραγωγής, 

ανεξαρτήτως τον τόπο, το περιβάλλον και τις καίριες συνθήκες που απαιτούνται στην 

κλασσική γραμμή παραγωγής (Lipson & Kurman, 2013).  

Επιπλέον, ως πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής θεωρείται και η ποικιλία 

στην παραγωγή που έχουν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, από μικρά και απλά 

καθημερινά αντικείμενα, μέχρι ένα αρχιτεκτονικό κτήριο (Γεράνης, 2011). Μάλιστα, 

σε αυτό προστίθεται και η μείωση του βάρους των εξαρτημάτων που απαιτούνται, 

αλλά και η σπατάλη των πρώτων υλών, καθώς στους περισσότερους εκτυπωτές 

υπάρχει η δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση των υλικών που περίσσεψαν 

(Πρακτικάκης, 2013)2.  

Ακόμη, καθώς πρόκειται για μια τεχνολογία που συνεχώς εξελίσσεται, 

καθημερινά παρατηρούνται νέες εφαρμογές της σε διάφορους τομείς. Αυτό έχει 

συνεισφέρει σημαντικά στην αλλαγή και στον εκμοντερνισμό της βιομηχανίας, αφού 

πλέον οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση των τρισδιάστατων εκτυπωτών και εξελίσσουν 

όλο και περισσότερο τα στάδια παραγωγής τους (Λεφοπούλου, 2013).  

Σημαντικό πλεονέκτημα, αποτελεί επίσης και η ικανότητα εκτύπωσης 

διαφορετικών αντικειμένων από την ίδια συσκευή χωρίς κάποιο επιπλέον οικονομικό 

κόστος, όπως συμβαίνει στη συμβατική γραμμή παραγωγής. Ήδη, το πλεονέκτημα 

 
2https://www.tovima.gr/2013/12/30/science/i-trisdiastati-ektypwsi-metamorfwnei-ti-

biomixaniki-paragwgi/   

https://www.tovima.gr/2013/12/30/science/i-trisdiastati-ektypwsi-metamorfwnei-ti-biomixaniki-paragwgi/
https://www.tovima.gr/2013/12/30/science/i-trisdiastati-ektypwsi-metamorfwnei-ti-biomixaniki-paragwgi/
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αυτό έχει εντάξει τους τρισδιάστατους εκτυπωτές στον τομέα της ιατρικής, καθώς 

χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση εξατομικευμένων αντικειμένων, όπως πρόσθετα 

μέλη (Γεράνης, 2011; Bespoke, 2011). Ενώ, παρόμοια παραδείγματα εντοπίζονται 

και σε άλλους κλάδους, όπως είναι η οδοντιατρική, η ναυπηγική, το εμπόριο, η 

αυτοκινητοβιομηχανία, κλπ.  

Κλείνοντας με τα πλεονεκτήματα θα πρέπει να σημειωθεί ότι ιδιαιτέρας 

σημασίας αποτελεί η σημαντική μείωση του κόστους, τόσο κατά τη διαδικασία της 

παραγωγής, όσο και κατά τον σχεδιασμό και τη βελτίωση των τελικών αντικειμένων 

(Πουλιάδης, 2004).  

 

2.5.2. Μειονεκτήματα 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν και 

θετικά, αλλά και αρνητικά αποτελέσματα. Όσον αφορά την αρνητική πλευρά της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης, παρατηρείται ότι το σημαντικότερο πρόβλημα αποτελεί το 

μεγαλύτερο προτέρημα της, δηλαδή η ευκολία με την οποία μπορούν να παραχθούν 

τελικά αντικείμενα. Για να γίνει σαφέστερο, μέσω ενός τρισδιάστατου εκτυπωτή είναι 

αρκετά εύκολο να παραχθούν απαγορευμένα αντικείμενα, όπως όπλα και ναρκωτικά, 

με αποτέλεσμα την δημιουργία αμφιβολιών για την αξιοποίηση της τεχνολογίας 

αυτής (Λόγιος Ερμής, 2014). Ακόμη, με την τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να 

αποδειχθεί σχετικά εύκολη η αντιγραφή και η εκτύπωση αντικειμένων, όπως κλειδιά 

αυτοκινήτων, σπιτιών, κλπ. που θα εξυπηρετούν την παραβίαση της ιδιωτικής 

ιδιοκτησίας.  

Ένα ακόμη μειονέκτημα αποτελεί και η ευκολία αντιγραφής των 

αντικειμένων, με πιθανό αποτέλεσμα να μην μπορεί ο τελικός αγοραστής να 

αναγνωρίσει την αυθεντικότητα του. Με άλλα λόγια, είναι δύσκολο να διασφαλιστεί 

η προσωπική ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα για τα τελικά αντικείμενα 

(Hall, 2015). 

Επιπρόσθετα, παρόλο που γενικώς αναφερόμαστε σε χαμηλό κόστος 

παραγωγής τελικών αντικειμένων, όταν πρόκειται για μαζική παραγωγή το θέμα 

διαφοροποιείται, αφού οι πρώτες ύλες είναι σχεδόν 100 φορές πιο ακριβές από τις 
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συμβατικές πρώτες ύλες (Πρακτικάκης, 2013)3. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί 

και η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας των τρισδιάστατων εκτυπωτών, ιδίως όταν 

πρόκειται για μαζική παραγωγή.  

Επιπλέον, σημαντικό μειονέκτημα, το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί 

περαιτέρω, αποτελεί και η ανθεκτικότητα των αντικειμένων που παράγονται 

συγκριτικά με την συμβατική παραγωγική διαδικασία (Banker, 2014). Ακόμη, ως 

μειονεκτήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν και οι, έως τώρα, περιορισμοί στα 

υλικά, η έλλειψη γνώσης και η ταχύτητα, για τη δημιουργία ενός αντικειμένου 

(Manners-Bell & Lyon, 2012). Κλείνοντας, σημαντικό μειονέκτημα μπορεί να 

θεωρηθεί και η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας, καθώς η τεχνολογία της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης μειώνει την χειρωνακτική εργασία.  

 

2.5. Επίδραση  

 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης θα οδηγήσει σε 

σημαντικές αλλαγές, με διάφορα μέσα και τρόπους. Ειδικότερα, μέσω της εξέλιξης 

της τεχνολογίας αυτής είναι πιθανό να επιτευχθεί μια ολοκληρωτική αποκέντρωση σε 

ότι σχετίζεται με τα καταναλωτικά προϊόντα και την παραγωγή τους. Με άλλα λόγια, 

όσο η τεχνολογία εξελίσσεται και αναπτύσσεται, τόσο πιο προσιτή θα γίνεται και 

στους απλούς καταναλωτές, με αποτέλεσμα την αύξηση της εξατομικευμένης 

κατασκευής των αντικειμένων και ακολούθως τη μείωση της μαζικής παραγωγής 

(Σμυρναίος, 2014). Άλλωστε, όσο οι τομείς εφαρμογής της τρισδιάστατης εκτύπωσης 

θα διευρύνονται, όλο και περισσότερα προϊόντα θα παράγονται.  

Επιπλέον, η επίδραση της τεχνολογίας αυτής θα είναι φανερή και στις μικρές 

ή και νέες επιχειρήσεις, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργούν τις 

εξατομικευμένες ιδέες και ανάγκες των πελατών τους άμεσα και με μικρό κόστος 

(Λόγιος Ερμής, 2014). Πλέον, τα προσωποποιημένα αντικείμενα, με ιδιαίτερα και 

μοναδικά χαρακτηριστικά θα αποτελούν αδιαμφισβήτητο γεγονός (Γεράνης, 2011). 

Ταυτόχρονα με αυτό, οι επιχειρήσεις που θα μπορούν να εντάξουν στην παραγωγή 

τους τα προσωποποιημένα αντικείμενα θα αποκτήσουν σημαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι του μαζικού ανταγωνισμού (Clark, 2014). 

 
3https://www.tovima.gr/2013/12/30/science/i-trisdiastati-ektypwsi-metamorfwnei-ti-

biomixaniki-paragwgi/     

https://www.tovima.gr/2013/12/30/science/i-trisdiastati-ektypwsi-metamorfwnei-ti-biomixaniki-paragwgi/
https://www.tovima.gr/2013/12/30/science/i-trisdiastati-ektypwsi-metamorfwnei-ti-biomixaniki-paragwgi/
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Ταυτόχρονα, σημαντική επίδραση θα έχει η ανάπτυξη της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης και στην οικονομία των κρατών και των χωρών, καθώς θα μειωθούν 

σημαντικά οι ενδιάμεσοι – προμηθευτές, με αποτέλεσμα τη μείωση της ανάγκης 

εφοδιαστικών αλυσίδων που σχετίζονται με την ροή των προϊόντων. Ωστόσο, η 

ανάγκη αυτή θα διατηρηθεί σε ότι αφορά τις πρώτες ύλες (Clark, 2014). Επιπλέον, η 

οικονομία θα διαφοροποιηθεί και σε ότι σχετίζεται με τα νοικοκυριά καθώς θα 

μειωθεί σημαντικά το κόστος των αγαθών, αφού πλέον, ο καταναλωτής θα μπορεί να 

δημιουργεί τα δικά του αντικείμενα χρησιμοποιώντας μόνο την απαραίτητη πρώτη 

ύλη.  

Επιπρόσθετα, σημαντική επίδραση θα υπάρχει και στην προστασία του 

περιβάλλοντος, καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί 

μια τεχνολογία που βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος αφού μειώνει 

σημαντικά τα εργοστασιακά απόβλητα (Σμυρναίος, 2014; Robinson, 2014).  

Γενικώς, η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης επιδρά σημαντικά στην 

συμβατική – παραδοσιακή βιομηχανία και είναι σε θέση, εάν συνεχίσει να 

εξελίσσεται με αυτό τον τρόπο, να την υποκαταστήσει πλήρως. Οι εκτυπωτές θα 

προσφέρουν αφθονία αγαθών και αντικειμένων, εξοικονομώντας πρώτες ύλης, κόπο 

και ενέργεια (Γεράνης, 2011). 

 

2.6. Προοπτικές 
 

Οι προοπτικές που παρουσιάζει η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, 

φαντάζουν ανεξάντλητες, καθώς τα αντικείμενα που μπορούν να δημιουργηθούν δεν 

γνωρίζουν όρια, σε ότι σχετίζεται με το σχέδιο τους, το σχήμα τους, αλλά και την 

λειτουργικότητα τους  (Μούλου, 2013). Ακόμη, οι προοπτικές της είναι πράγματι 

ιδιαίτερα σημαντικές και εντυπωσιακές, ιδίως εάν αναλογιστεί κανείς το πρώιμο 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται η τεχνολογία αυτή.  

Πιο αναλυτικά, στο μέλλον προβλέπεται να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο η 

τεχνολογία αυτή, καθώς και τα μέσα της – οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, 

παρουσιάζοντας σημαντικές βελτιώσεις σε ότι σχετίζεται με την ταχύτητα, την 

ποιότητα και την αποτελεσματικότητα εκτύπωσης των αντικειμένων (Γεράνης, 2011).  

Σημαντική προοπτική αποτελεί η προβλέψιμη μείωση της μόλυνσης του 

περιβάλλοντος και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς η 
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μεταφορά και η διάθεση των προϊόντων δεν θα είναι πλέον απαραίτητα, αφού οι 

καταναλωτές είτε θα διαθέτουν τους προσωπικούς τους τρισδιάστατους εκτυπωτές, 

είτε θα αγοράζουν τα εξατομικευμένα προϊόντα σε τοπικά καταστήματα και 

επιχειρήσεις (Kostakis, 2013).  

 

Διάγραμμα 1: Τρέχουσα εφαρμογή και μελλοντικές δυνατότητες 3D 

εκτύπωσης από τη βιομηχανία 

 

Πηγή: EY analysis based on 2016 EY global 3D printing survey 

 

Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι να αναφερθεί και το γεγονός ότι προβλέπεται 

ότι η νέα αυτή τεχνολογία δεν ήρθε για να αντικαταστήσει ολικά την υπάρχουσα 

βιομηχανία και την μεγάλη μαζική παραγωγή, αλλά ήρθε για να συνυπάρξει με αυτή 

και να επηρεάσει την βιομηχανία προς το καλύτερο (Scholte, 2014).   
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Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι «η νανοτεχνολογία, η μικροηλεκτρονική, 

η ρομποτική και η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ορισμένοι κλάδοι, που σημειώνουν 

θεαματική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο έλεγχος των τεχνολογιών αυτών 

συνεπάγεται τη δυνατότητα διαχείρισης της μετάβασης σε μια οικονομία βασισμένη 

στη γνώση με χαρακτηριστικό τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα» 

(Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 2014). Αυτό δείχνει την 

προσεγμένη ανάγκη του ανθρώπου για εξέλιξη, χαρίζοντας ιδιαίτερες και σημαντικές 

προοπτικές στη νέα βιομηχανία.  
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Κεφάλαιο 3ο: 3D Εκτύπωση και Βιομηχανία 
 

Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, λόγω 

της ευκολίας της και της αμεσότητας στο να δημιουργεί τελικά προϊόντα δεν έχει 

συγκεκριμένα όρια. Εξελίσσεται συνεχώς, και καθημερινά βρίσκει εφαρμογή σε 

νέους τομείς, εκμοντερνίζοντας τους (Pannett, 2014). Παραδείγματα τομέων που 

εφαρμόζεται αποτελούν η αρχιτεκτονική, η ιατρική, η οδοντιατρική, η εκπαίδευση, η 

κοσμηματοποιία, η αρχαιολογία, η τέχνη, η ναυπηγική, κλπ. (Σχήμα 8).  

 

 

Σχήμα 8: Εφαρμογή 3D Εκτύπωσης  

 

Πρόκειται για μια τεχνολογία ευρέος φάσματος, βοηθώντας την βιομηχανία 

να αναπτυχθεί, και για τον λόγο αυτό αποτελεί επαναστατική μέθοδο. Άλλωστε, όπως 

αναφέρει ο Frank Thewihsen, η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι μια από 

τις μεγαλύτερες καινοτομίες και μετατρέπεται σε πραγματικότητα - με ένα τεράστιο 
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αριθμό νέων ευκαιριών και προκλήσεων4. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν μερικοί 

από τους τομείς τους οποίους εφαρμόζεται η τρισδιάστατη εκτύπωση, ενώ θα δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή και ανάπτυξη στον τομέα της ναυπηγικής. 

 

3.1. Αεροναυπηγική  
 

Αυτή η βιομηχανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας. Οι δυνατότητες που 

προσφέρει η τεχνολογία αυτή, υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιαστούν εξαρτήματα και 

μέρη των αεροπλάνων με λιγότερο βάρος – άρα και καλύτερη αναλογία βάρους προς 

ώση -,  πιο οικονομικά – προσφέροντας οικονομία και στα καύσιμα, αλλά και με 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής5. Για τους λόγους αυτούς η τεχνολογία της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης αποτελεί πλέον καθημερινό φαινόμενο. 

 

 

Εικόνα 1: Εξάρτημα αεροσκάφους εκτυπωμένο από 3d εκτυπωτή 

 

 
4https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-3d-printing-report/$FILE/ey-3d-printing-

report.pdf   
53D Printing Creates New Parts for Aircraft Engines, GE Global Research.   

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-3d-printing-report/$FILE/ey-3d-printing-report.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-3d-printing-report/$FILE/ey-3d-printing-report.pdf
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Πιο αναλυτικά, στις εγκαταστάσεις της Airbus, εκτυπώνονται μεταλλικά μέρη 

για όλα τα αεροπλάνα που υπάρχουν στην αγορά, με αποτέλεσμα η παραγωγή τους 

να είναι ταχύτερη άλλα και με μικρότερο κόστος (Euronews, 2014). Επιπλέον, χρήση 

της τεχνολογίας αυτής κάνει και η GE Aviation, η οποία όπως δήλωσε το 2016, ο 

νέος κινητήρας Leap, των αεροσκαφών της θα περιλαμβάνει 19 ακροφύσια καυσίμου 

εκτυπωμένα από τρισδιάστατους εκτυπωτές, τα οποία θα έχουν μικρότερο βάρος και 

θα είναι σχεδιασμένα να διαρκούν πέντε φορές περισσότερο από τα προηγούμενα6. 

Ταυτόχρονα εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Αεροναυτικής 

Άμυνας και Διαστήματος (EADS) και το ενδεχόμενο η παρούσα τεχνολογία να 

χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή εξαρτημάτων με μεγαλύτερο μήκος και βάρος 

(Πρακτικάκης, 2013).  

Γενικώς, για τις αεροπορικές εταιρείες, τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι και θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, αφού θα 

βοηθήσουν στη μείωση του βάρους των αεροσκαφών, άρα και στη μείωση της 

κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στη μείωση της παραγωγής των εξαρτημάτων, 

καθώς πλέον θα εκτυπώνονται μόνο τα απαραίτητα κάθε φορά. Αυτό φυσικά θα 

οδηγήσει σε αύξηση της κερδοφορίας τους, αλλά και στην αύξηση της 

αποδοτικότητας των αεροσκαφών τους (Euronews, 2014).  

 

3.2. Ιατρική  
 

Ο ιατρικός τομέας είναι μια άλλη βιομηχανία που σε μεγάλο βαθμό 

επηρεάζεται από την τρισδιάστατη εκτύπωση. Πλέον η χρήση της γίνεται όλο και πιο 

συχνή στον τομέα της ιατρικής, και οι ειδικοί την εξελίσσουν όσο το δυνατό 

περισσότερο. Οι ειδικοί έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν πρόσθετα μέλη, 

εμφυτεύματα, οστά, μυς, κλπ., ενώ ταυτόχρονα οι ασθενείς μπορούν να 

απολαμβάνουν τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης και εξέλιξης7.  

 

 
6https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-3d-printing-report/$FILE/ey-3d-printing-

report.pdf   
7Organs to Order: 3D ‘Bioprinter’ Makes Replacement Bones, Ears, Livescience, 2016 by 

Agata Blaszczak-Boxe  

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-3d-printing-report/$FILE/ey-3d-printing-report.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-3d-printing-report/$FILE/ey-3d-printing-report.pdf
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Εικόνα 2: Πρόσθετα μέλη εκτυπωμένα από 3d εκτυπωτή  

 

Ειδικότερα, χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης της τεχνολογίας αυτής 

αποτελεί η αποκατάσταση της αναπνοής ενός βρέφους στις ΗΠΑ (Μούλου, 2013). 

Ακόμη, από το 2012 κι έπειτα γίνεται χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών για την 

δημιουργία πρόσθετων μελών, ενώ παράλληλα ερευνάται και η κατασκευή μελών 

ανθεκτικά στο νερό (Vance, 2010). Ακολούθως, το 2014 πραγματοποιήθηκε 

μεταμόσχευση κρανίου στην Ολλανδία, ενώ εφαρμόζονται και μεταμοσχεύσεις στις 

βαλβίδες της καρδιάς, και μελετάται η δημιουργία ολόκληρης της καρδιάς 

(Κυρανούδη, 2013; Rozieres, 2013).  

Επιπρόσθετα, μέσω της τρισδιάστατης τεχνολογίας υπάρχει η δυνατότητα να 

δημιουργηθούν τεχνητά κόκκαλα τα οποία ενώνονται με το υπάρχον οστό και βοηθά 

στην σύνδεση και την ανάπτυξη μέσω του προθέματος (Γεράνης, 2011). Ταυτόχρονα, 

ερευνάται και εκτύπωση ιστών που θα βοηθούν στην ανάπτυξη και την αναγέννηση 

των νευρώσεων (Βεργολιά, 2013).  

Γενικώς, όμως, η εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στον τομέα της ιατρική 

έχει ήδη προσφέρει σημαντικά οφέλη, έχοντας σώσει ανθρώπινες ζωές και έχοντας 

δημιουργήσει ελπίδα για μια καλύτερη πορεία (Harvey, 2013). 
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3.3. Αυτοκινητοβιομηχανία  
 

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτέλεσε έναν από τους πρώτους 

τομείς που υιοθέτησαν την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, δημιουργώντας 

τόσο εξαρτήματα, όσο και ολοκληρωμένα οχήματα.  

Ειδικότερα, στην αυτοκινητοβιομηχανία οι 3d εκτυπωτές χρησιμοποιούνται 

για την κατασκευή ανταλλακτικών, τα οποία είναι ελαφρύτερα αλλά και πιο σταθερά 

από τα συμβατικά ανταλλακτικά. Ακόμη, αν και σε πειραματικό στάδιο, έχουν 

εκτυπωθεί ολοκληρωμένα οχήματα, ενώ στο μέλλον εικάζεται η ευκολότερη και 

οικονομικότερη παραγωγή μηχανών και αμαξωμάτων.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής τρισδιάστατων εκτυπωτών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί η BMW, η οποία ανέπτυξε ένα μονοκόμματο, από 

ελαφρύ μέταλλο, τρισδιάστατο τροχό αντλίας νερού για αντικατάσταση του 

προηγούμενου που αποτελούνταν από πλαστικά μέρη. Η υψηλή του ακρίβεια το έχει 

αναγάγει ως το ιδανικότερο προϊόν. Ο βασικός λόγος για αυτό είναι ότι η 

τρισδιάστατη εκτύπωση επιτρέπει τη συμπερίληψη βελτιώσεων σχεδιασμού, 

επιτυγχάνει ιδανική αεροδυναμική του εξαρτήματος και επιβεβαιώνει την ακρίβεια 

του τροχού αντλίας νερού κατά τη διαδικασία παραγωγής8.  

 

 

Εικόνα 3: Εκτυπωμένα εξαρτήματα αυτοκινήτων 

 

 
8Racing technology right from the 3D printer: BMW makes water pump wheel for DTM 

racecars using additive production method, BMW Group, 2015  
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3.4. Αρχιτεκτονική  
 

Στον τομέα της αρχιτεκτονικής το σημαντικότερο ρόλο τον έχει η μακέτα. Με 

το εργαλείο αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό το σχέδιο του κτηρίου. Για τον λόγο 

αυτό, η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

σημαντική στον τομέα που αναφερόμαστε. Ειδικότερα, η τρισδιάστατη απεικόνιση 

του τελικού σχεδίου βοηθά τον πελάτη να δει με ακρίβεια και κάθε λεπτομέρεια το 

τελικό έργο. Ωστόσο, σημαντικό πλεονέκτημα θα αποτελέσει και η κατασκευή 

ολόκληρων κτηρίων μέσω τρισδιάστατων εκτυπωτών, καθώς θα μειωθεί σημαντικά 

το κόστος κατασκευής, αλλά και ο χρόνος.  

 

 

 

Εικόνα 4: Μακέτα εκτυπωμένη σε 3d εκτυπωτή 

 

Γενικώς, αξίζει να σημειωθεί ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε διάφορα στάδια ενός αρχιτεκτονικού έργου. Κατά τη φάση 

σχεδιασμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά για τη δημιουργία σχεδίου σε μια 
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συγκεκριμένη κλίμακα, κατά την παρουσίαση έργων, μπορεί να συμμετάσχει στη 

δημιουργία του αρχιτεκτονικού μοντέλου – μακέτα. Ακόμη, η τρισδιάστατη 

εκτύπωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη δημιουργία του κτιρίου. Οι 

δυνατότητες είναι πολλές και εξελίσσονται πάντα9. 

 

3.5. Αρχαιολογία - Τέχνη 
 

Όσον αφορά τους τομείς της αρχαιολογίας και της τέχνης, η τρισδιάστατη 

εκτύπωση έχει βοηθήσει στη δημιουργία πιστών αντιγράφων, αλλά και στη 

δημιουργία μερών τα οποία έχουν καταστραφεί από τα πρωτότυπα έργα. Ενώ, 

υπάρχει και η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέα έργα τέχνης, εξατομικευμένα και 

μοναδικά με βάση τον εκάστοτε καλλιτέχνη.  

 

 

Εικόνα 5: Τρισδιάστατη εκτύπωση αρχαιολογικών στοιχείων 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν σημεία πλούτου και 

αμέτρητων πληροφοριών. Η δημιουργία αντικειμένων μέσω 3d εκτυπωτών από 

χειρόγραφα, αλλά και η ανακατασκευή και η βελτίωση των υπαρχόντων έργων 

 
9https://www.sculpteo.com/blog/2018/10/03/how-using-3d-printing-for-architecture-projects-

can-truly-help-your-business/   

https://www.sculpteo.com/blog/2018/10/03/how-using-3d-printing-for-architecture-projects-can-truly-help-your-business/
https://www.sculpteo.com/blog/2018/10/03/how-using-3d-printing-for-architecture-projects-can-truly-help-your-business/
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αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την διατήρηση της ιστορίας κάθε τόπου. Επιπλέον, 

μέσω της τεχνολογίας αυτής δίνεται η ευκαιρία στην αναδημιουργία σημαντικών 

μνημείων, σε μικρότερη κλίμακα, και την έκθεση ή παρουσίαση τους σε διάφορα 

σημεία ή μέρη, ώστε να είναι προσιτά σε όλους.  

 

 

Εικόνα 6: Έργο τέχνης εκτυπωμένο σε 3d εκτυπωτή 

 

Στη συνέχεια, όσον αφορά την τέχνη και τη χρήση της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, αυτή σχετίζεται κυρίως με την δημιουργία, καθώς σε κάθε επίπεδο ο 

καλλιτέχνης μπορεί να δημιουργήσει έργα μοναδικά, και εξατομικευμένα, σε 

λιγότερο χρόνο, ενώ του δίνεται και η δυνατότητα να «πειράξει» υπάρχοντα γνωστά 

έργα. Ειδικότερα, η τεχνολογία αυτή μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή έργων σε 

άλλες διαστάσεις, «ζωντανεύοντας» τα έργα. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στον 

καλλιτέχνη να πειραματιστεί με διαφορετικά υλικά και μεθόδους δημιουργίας.  
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3.6. Ναυτιλία - Ναυπηγική  
 

Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, όπως έχει ήδη ειπωθεί, είναι 

έτοιμη να φέρει μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, 

κατασκευάζονται και διανέμονται στους τελικούς χρήστες τα προϊόντα. Για 

παράδειγμα, η μείωση του χρόνου κατασκευής, παράδοσης και το κόστος μεταφοράς 

αποτελούν σημαντική εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ιδίως, εάν 

αναλογιστεί κανείς ότι αντί για ημέρες αναμονής για αποστολή ανταλλακτικών σε 

ένα πλοίο, μπορούν να εκτυπωθούν επιτόπου στο ίδιο το πλοίο10.  

Ωστόσο, στον τομέα της ναυτιλίας η υιοθέτηση της παρούσας τεχνολογίας 

βρίσκεται σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, συγκριτικά με άλλους τομείς, όπως αυτοί που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Το χαμηλό επίπεδο έγκειται στην έλλειψη εμπιστοσύνης 

στη χρήση εκτυπωμένων ανταλλακτικών αντί των προϊόντων που παράγονται με 

συμβατικά μέσα. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί της βιομηχανίας πιστεύουν ότι έχει έρθει η 

ώρα να αξιοποιήσει νέες τεχνολογίες όπως η εκτύπωση ανταλλακτικών. Η 

τρισδιάστατη εκτύπωση ανταλλακτικών είναι μια τέτοια ευκαιρία που απαιτεί 

προσοχή από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, χρηματοδότηση βιωσιμότητας από 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς και δέσμευση από βασικούς ενδιαφερόμενους11. 

Για να γίνει το θέμα περισσότερο σαφές, στη ναυτιλιακή βιομηχανία, μπορεί 

κανείς να φανταστεί έναν σχεδιαστή να δημιουργεί ένα τρισδιάστατο τυπωμένο 

μοντέλο του εσωτερικού ενός πλοίου, προκειμένου να απεικονίσει ιδέες και σχέδια. 

Ή, ένας προμηθευτής, αναπτύσσοντας ένα εξάρτημα προσαρμοσμένο για να ταιριάζει 

στις συγκεκριμένες ανάγκες και το λειτουργικό προφίλ ενός πλοίου.  

Και τα δύο παραδείγματα μπορούν να δημιουργηθούν με τεχνολογία 

εκτύπωσης 3D και να δοκιμαστούν χωρίς την ανάγκη δαπανηρής κατασκευής ή εκ 

νέου σχεδίασης. Ειδικότερα, λόγω της μεθόδου παραγωγής, η τρισδιάστατη 

εκτύπωση επιτρέπει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά το σχεδιασμό και τη 

βελτιστοποίηση. Ο σχεδιαστής δεν περιορίζεται πλέον από τους περιορισμούς της 

παραδοσιακής κατασκευής. Τα εξαρτήματα μπορούν να σχεδιαστούν με τρόπο που 

 
10https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/99a3720f-abfc-4b07-9c9b-

467220c1000a/Additive+Manufacturing+Market+Feasibility+Study_Public+Version.pdf?M

OD=AJPERES&id=1572312102868   
11https://greenship.org/wp-content/uploads/2017/01/The-maritime-opportunity-space-of-3D-

print.pdf    

https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/99a3720f-abfc-4b07-9c9b-467220c1000a/Additive+Manufacturing+Market+Feasibility+Study_Public+Version.pdf?MOD=AJPERES&id=1572312102868
https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/99a3720f-abfc-4b07-9c9b-467220c1000a/Additive+Manufacturing+Market+Feasibility+Study_Public+Version.pdf?MOD=AJPERES&id=1572312102868
https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/99a3720f-abfc-4b07-9c9b-467220c1000a/Additive+Manufacturing+Market+Feasibility+Study_Public+Version.pdf?MOD=AJPERES&id=1572312102868
https://greenship.org/wp-content/uploads/2017/01/The-maritime-opportunity-space-of-3D-print.pdf
https://greenship.org/wp-content/uploads/2017/01/The-maritime-opportunity-space-of-3D-print.pdf
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ήταν προηγουμένως αδύνατο ή εξαιρετικά μη οικονομικός στην κατασκευή και ο 

οποίος επιτρέπει π.χ. την ενοποίηση διαφόρων μερών σε ένα. Ιδιαίτερα μεγάλο 

ενδιαφέρον για τη ναυτιλιακή βιομηχανία έχει ο παράγοντας του χρόνου και της 

αίσθησης του επείγοντος. Με ανταλλακτικά τρισδιάστατης εκτύπωσης (ταχεία 

μεταποίηση), ο χρόνος παράδοσης και τα ακριβά στρώματα μπορεί να είναι 

περιορισμένοι και μπορεί ακόμη και να αποφευχθούν12.  

 

 

Εικόνα 7: Εκτυπωμένο εξάρτημα πλοίου από 3d εκτυπωτή 

 

Επιπλέον, στη ναυτιλιακή βιομηχανία, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την 

παραγωγή ανταλλακτικών και εξαρτημάτων πλησιέστερα στο σημείο χρήσης, ίσως 

ακόμη και επί τόπου ή επί του πλοίου. Κατ 'αρχήν, η παραγωγή επί του σκάφους θα 

σήμαινε ότι οι ιδιοκτήτες ή οι πλοιοκτήτες πλοίων μπορούν να περιορίσουν τους 

χρόνους παράδοσης και τα ακριβά παραχωρήσεις διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε 

 
12https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/99a3720f-abfc-4b07-9c9b-

467220c1000a/Additive+Manufacturing+Market+Feasibility+Study_Public+Version.pdf?M

OD=AJPERES&id=1572312102868   

https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/99a3720f-abfc-4b07-9c9b-467220c1000a/Additive+Manufacturing+Market+Feasibility+Study_Public+Version.pdf?MOD=AJPERES&id=1572312102868
https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/99a3720f-abfc-4b07-9c9b-467220c1000a/Additive+Manufacturing+Market+Feasibility+Study_Public+Version.pdf?MOD=AJPERES&id=1572312102868
https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/99a3720f-abfc-4b07-9c9b-467220c1000a/Additive+Manufacturing+Market+Feasibility+Study_Public+Version.pdf?MOD=AJPERES&id=1572312102868
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ανταλλακτικά ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Αυτό είναι 

όλο και πιο σημαντικό στη ναυτιλιακή βιομηχανία, όπου ο χρόνος αναμονής ενός 

πλοίου μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. 

Τέλος, ορισμένοι τύποι τεχνολογιών εκτύπωσης 3D επιτρέπουν την επισκευή 

ή την αναπαραγωγή «ξεπερασμένων» εξαρτημάτων. Εάν ένα κομμάτι δεν παράγεται 

πλέον, είναι αδύνατο, ή σχετίζεται με εξαιρετικά υψηλό κόστος, για να αναπαραχθεί 

με τον παραδοσιακό τρόπο. Σε συνδυασμό με τρισδιάστατο σαρωτή εκτύπωσης, ένας 

τρισδιάστατος εκτυπωτής μπορεί να παράγει ένα νέο εξάρτημα που ταιριάζει, πολύ 

πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος. 

Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, η Maersk, χρησιμοποίησε την 

τρισδιάστατη εκτύπωση ως τρόπο κατασκευής ανταλλακτικών σε πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων. Τον Ιούνιο του 2015, η εταιρεία αποκάλυψε ότι θα 

εγκαταστήσει 3D εκτυπωτές επί των πλοίων. Οι εκτυπωτές ήταν σε θέση να 

εκτυπώσουν μια μικρή ποσότητα εξαρτημάτων, σύμφωνα με τα χρησιμοποιούμενα 

υλικά, θερμοπλαστικά ABS. Ωστόσο, η εταιρεία εξετάζει την πιθανή χρήση 

εκτυπωτών μετάλλων με σύντηξη με λέιζερ σε σκόνη με στόχο να βελτιώσει το εύρος 

των τυπωμένων αντικειμένων. Το κύριο πλεονέκτημα σχετίζεται με τη δυνατότητα 

άμεσης επιδιόρθωσης σπασμένων εξαρτημάτων, αντί να παρέχεται ανταλλακτικό 

όταν το σκάφος είναι αγκυροβολημένο σε μια θύρα (Zanardini et al., 2016). Ωστόσο, 

οι επίσημες πληροφορίες των αποτελεσμάτων δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη (Kostidi 

& Nikitakos, 2017). 

Ακόμη, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει ήδη δοκιμάσει την τεχνολογία 

για δραστηριότητες συντήρησης (Scheck et al., 2016). Η συντήρηση έδωσε στο 

Πολεμικό Ναυτικό τον απαιτούμενο χρόνο για μόνιμη εγκατάσταση και δοκιμή ενός 

τρισδιάστατου εκτυπωτή επί του πλοίου. Τα μέλη του πληρώματος στο πλοίο έχουν 

δοκιμάσει να εκτυπώσουν οτιδήποτε, από πλαστικές σύριγγες, έως καπάκια 

δεξαμενών λαδιού, αλλά και μοντέλα αεροπλάνων. Παρόλα αυτό, το Πολεμικό 

Ναυτικό των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι απέχουν ακόμη αρκετά χρόνια από το να μπορούν 

να εκτυπώσουν πραγματικά ανταλλακτικά για αεροσκάφη ή το ίδιο το πλοίο, αλλά 

είναι σίγουρα ένα καλό σημείο εκκίνησης (Kostidi & Nikitakos, 2017). 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι στη ναυτιλιακή βιομηχανία, δοκιμάζονται 

πειραματικά τρισδιάστατα τυπωμένα καλούπια άμμου στην παραγωγή χυτών 
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αντικειμένων όπως στροφεία, στρόβιλοι και περιβλήματα αντλιών. Σε αυτό το 

σημείο, η τεχνολογία αυτή είναι περιορισμένη όσον αφορά το μέγεθος εκτύπωσης. 

Αυτό σημαίνει ότι το όραμα της τρισδιάστατης εκτύπωσης ενός ολόκληρου πλοίου 

ανήκει ακόμα στο μέλλον. Ωστόσο, εάν συνεχιστεί η τρέχουσα ταχύτητα της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας εκτύπωσης, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι 

θα παραμείνει αδύνατο. Αυτό που φαινόταν αδύνατο πέρυσι, μπορεί να είναι πιθανό 

το επόμενο έτος. Συνεπώς, η τρισδιάστατη εκτύπωση μεγαλύτερων κατασκευών 

μπορεί να μην είναι τόσο μακριά στο μέλλον. Το αν είναι οικονομικά εφικτό, είναι 

μια εντελώς διαφορετική συζήτηση13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13https://greenship.org/wp-content/uploads/2017/01/The-maritime-opportunity-space-of-3D-

print.pdf   

https://greenship.org/wp-content/uploads/2017/01/The-maritime-opportunity-space-of-3D-print.pdf
https://greenship.org/wp-content/uploads/2017/01/The-maritime-opportunity-space-of-3D-print.pdf


 

45 
 

 

Κεφάλαιο 4ο: Μεθοδολογία Έρευνας 
 

Το παρόν κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση του ερευνητικού μέρους της 

διπλωματικής εργασίας. Προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι της 

μελέτης πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα. Πιο αναλυτικά, τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν μέσω συνεντεύξεων, που πραγματοποιήθηκαν σε εργαζομένους σε 

διάφορες ναυτιλιακές εταιρείες της Ελλάδας, με τη βοήθεια ενός δομημένου 

ερωτηματολογίου ανοιχτών ερωτήσεων. Η δομημένη συνέντευξη μέσω 

ερωτηματολογίου διήρκεσε για κάθε ένα από τα συνεντευξιαζόμενα άτομα περίπου 

10λεπτά. Οι συνεντεύξεις για την παρούσα έρευνα περιείχαν ερωτήσεις σχετικά με 

την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης και την χρήση της στον τομέα της 

ναυτιλίας.  

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο λόγος για τον οποίο 

επιλέχθηκε η πραγματοποίηση ποιοτικής έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι η ποιοτική 

έρευνα έχει ως κύριο σκοπό την εκ βάθους διερεύνηση του εκάστοτε θέματος. Μέσω 

της ποιοτικής έρευνας είναι δυνατό να μελετηθούν σε υψηλό βαθμό οι στάσεις, τα 

κίνητρα και οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. Παράλληλα, ο ερευνητής 

έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί από κοντά τις συνεντεύξεις και να ερμηνεύει με τον 

καταλληλότερο τρόπο τα δεδομένα (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την ενεργή συμμετοχή του ερευνητή, καθώς και την εκ βάθους μελέτη 

του θέματος, αφού θα πρέπει να αναφερθούν και να σχολιαστούν όλα τα στοιχεία που 

παρατηρούνται την ώρα των συνεντεύξεων (Eisner, 1991). 

Επιπλέον, η ποιοτική έρευνα δεν καταγράφει απλά τις απόψεις των ατόμων 

που συμμετέχουν στην έρευνα, αλλά ταυτόχρονα αναλύονται εκτενώς, με βάση τις 

γνώσεις και τις απόψεις και του ίδιου του ερευνητή. Με άλλα λόγια, ο ερευνητής θα 

πρέπει να ερμηνεύσει τα δεδομένα του και να εξάγει συμπεράσματα 

χρησιμοποιώντας την προσωπική του άποψη (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008).  

 

4.1. Ερευνητικά Ερωτήματα και Στόχοι 
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Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της συμβολής της 

τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης ανταλλακτικών στον τομέα της ναυτιλίας. 

Πιο αναλυτικά, στόχος της είναι να αναδείξει τη σημασία, τις εφαρμογές, καθώς και 

την επίδραση της τρισδιάστατης εκτύπωσης με τις αλλαγές, που αναμένεται αυτή να 

φέρει, στις διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και της βιομηχανίας 

γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Γενικά, μέσω της 

παρούσας μελέτης αναμένεται να διασαφηνιστεί ο όρος της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, αλλά και να μελετηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της στη ναυτιλία.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που πρόκειται να διερευνηθούν είναι τα εξής: 

➢ Κατά πόσο γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα για την 

τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης; 

➢ Πόσο σημαντική θεωρείται η εξέλιξη μιας τέτοιας τεχνολογίας; 

➢ Κατά πόσο θα μπορούσε η τεχνολογία αυτή να βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της βιομηχανίας και της ειδικότερα της ναυτιλίας;  

 

4.2. Η διαδικασία συλλογής του υλικού 
 

Το δείγμα της μελέτης συνιστούν άνθρωποι που εργάζονται σε ναυτιλιακές 

εταιρείες, ενώ για την περάτωση της ποιοτικής μελέτης με μέσο την συνέντευξη, 

δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο κυρίως με ανοικτού τύπου ερωτήσεις, ώστε να 

μην ξεφύγουμε από τον πυρήνα του θέματος που μας απασχολεί, αλλά και με 

ερωτήσεις που σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.  

Με στόχο να διερευνηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν 

παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε εργαζομένους της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας. Έτσι το υλικό πάνω στο οποίο βασίστηκε η συγκεκριμένη μελέτη 

προήλθε από ηχογραφήσεις ομιλιών, όπου  ο ερευνητής, υπέβαλλε ερωτήσεις στον 

συνεντευξιαζόμενο, με στόχο να αποσπάσει τις απαιτούμενες πληροφορίες. Η 

μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της δομημένης συνέντευξης και οι ερωτήσεις 

που τέθηκαν είχαν ως στόχο να καταγράψουν τις απόψεις των ίδιων των 

εργαζομένων.  

Η έρευνα διήρκησε περίπου δύο μήνες, αρχίζοντας από την συλλογή των 

ερωτήσεων και την δημιουργία του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια με την 
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πραγματοποίηση των συνεντεύξεων κατά το διάστημα 25 Μαΐου με 15 Ιουνία 2020. 

Οι συνεντεύξεις είχαν κατά μέσο όρο διάρκεια 10λεπτά.  

 

4.4. Το εργαλείο της έρευνας – ερωτηματολόγιο 
 

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου βασίστηκε στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που προηγήθηκε και σχετίζεται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η μελέτη, λοιπόν, αναμένεται να διενεργηθεί μέσω 

ερωτήσεων με τη μορφή συνέντευξης σε εργαζομένους ναυτιλιακών εταιρειών.  

Πιο αναλυτικά, οι ερωτήσεις που τέθηκαν σχετίζονταν με τόσο με την γνώση 

των συμμετεχόντων για την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκπαίδευσης, όσο και με 

τις απόψεις τους για την εφαρμογή της στην εταιρεία την οποία εργάζονται.  

Συγκεντρωτικά, το ερωτηματολόγιο στο οποίο βασίστηκε η συνέντευξη των 

συνεντευξιαζόμενων παρουσιάζεται στο παράρτημα, που ακολουθεί στο τέλος της 

εργασίας.  

 

4.5. Αποτελέσματα της έρευνας  
 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν καταγράφηκαν και μελετήθηκαν αναλυτικά. 

Ωστόσο, πριν από την ανάλυση πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση των δεδομένων 

που συλλέχθηκαν με σκοπό να ταξινομηθούν και να τεθούν σε μια νέα θεωρητική 

προσέγγιση. Η μελέτη ολοκληρώθηκε όταν δημιουργήθηκε στον ερευνητή η αίσθηση 

ότι τα εμπειρικά στοιχεία είναι ικανοποιητικά για τη δημιουργία μιας εκ βαθέου 

ανάλυσης (Patton & Appelbaum, 2003).  

 

4.6. Περιορισμοί της έρευνας  
 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 

τα αποτελέσματα της να είναι έγκυρα και τεκμηριωμένα, και παρά την ύπαρξη 

ποικίλων παραγόντων που δυσκολεύουν την έρευνα, θεωρείται ότι οι στόχοι της 

επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Ο προβληματισμός που υπάρχει, αφορά το περιορισμένο δείγμα της έρευνας, 

καθώς αυτό αποτελείται μόνο από 8 άτομα που εργάζονται σε ναυτιλιακές εταιρείες 
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της χώρας μας. Επιπλέον, το μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα, αποτελεί έναν ακόμη προβληματισμό και περιορισμό. 

Παρόλα αυτά, με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο ερευνητής κατέθεσε το 100% των 

δυνατοτήτων του με σκοπό την πραγματοποίηση της έρευνας και την αντικειμενική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο, η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάλυση των 

συνεντεύξεων οι οποίες έλαβαν χώρα για την παρούσα διπλωματική εργασία. Για να 

γίνει αποτελεσματικότερα η εξαγωγή συμπερασμάτων, θα γίνει ανάλυση των 

συνεντεύξεων και στη συνέχεια θα εξαχθούν συμπεράσματα.  
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Κεφάλαιο 5ο: Ποιοτική Ανάλυση 
 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση της πρωτογενούς ποιοτικής 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε με σκοπό να καλύψει το θέμα της εργασίας. 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση χωρίζεται σε δύο μέρη, α. αρχικά στην ποιοτική 

επεξεργασία των δημογραφικών στοιχείων των συνεντεύξεων – περιγραφική 

στατιστική, και στη συνέχεια β. στην ποιοτική ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων 

(Τσιώλης, 2014). 

 

5.1. Δημογραφικά Στοιχεία – Ποσοτική Καταγραφή 
 

• Φύλο – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

Άνδρας Γυναίκα 

1 2 

 

 

• Ηλικία – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

18-30 ετών 30-40 ετών 40-50 ετών 50 ετών και άνω 

1 2 3 4 

 

 

• Κατηγορίες Θέσης στην εταιρεία – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Διαχειριστής 

Έργων – 

Project 

Manager 

Αρχιμηχανικός Επόπτης 
Συντηρητής / 

Εργάτης 

1 2 3 4 5 

 

 

• Έτη προϋπηρεσίας στην εταιρεία – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

1-5 έτη 5-10 έτη 10 έτη και άνω 
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1 2 3 

 

 

5.2. Ποιοτική Καταγραφή 
 

• Γνώση τρισδιάστατης εκτύπωσης – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

Ναι Όχι 

1 2 

 

 

• Γνώση τομέων εφαρμογής 3D Printing – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

Ναι Όχι 

1 2 

 

 

• Σημαντικότητα τεχνολογικής εξέλιξης – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

Πολύ Σημαντική 
Αρκετά 

Σημαντική 
Σημαντική 

Λίγο / Καθόλου 

Σημαντική 

1 2 3 4 

Και αιτιολόγηση: κείμενο 

 

 

• Εφαρμογή 3D Εκτύπωσης – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

Πολύ 

Ενδιαφέρουσα 

Αρκετά 

Ενδιαφέρουσα 
Ενδιαφέρουσα 

Λίγο / Καθόλου 

Ενδιαφέρουσα 

1 2 3 4 

Και αιτιολόγηση: κείμενο 

 

 

• Χρησιμότητα Εφαρμογής 3D Εκτύπωσης – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

Πολύ Χρήσιμη Αρκετά Χρήσιμη Χρήσιμη 
Λίγο / Καθόλου 

Χρήσιμη 
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1 2 3 4 

Και αιτιολόγηση: κείμενο 

 

• Βελτίωση Σχεδιασμού, Εκτέλεσης, Προσαρμογής, Χρόνου Παράδοσης 

των Προϊόντων – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

Ναι Όχι 

1 2 

Και αιτιολόγηση: κείμενο 

 

 

• Μείωση Κόστους των Ανταλλακτικών – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

Ναι Όχι 

1 2 

Και αιτιολόγηση: κείμενο 

 

 

• Διαφοροποίηση Εταιρείας έναντι του Ανταγωνισμού  – η κωδικοποίηση 

είναι η εξής: 

Ναι Όχι 

1 2 

Και αιτιολόγηση: κείμενο 

 

 

• Διάθεση για περαιτέρω Ενημέρωση – η κωδικοποίηση είναι η εξής: 

Ναι Όχι 

1 2 

Και αιτιολόγηση: κείμενο 

 

 

• Αποδοχή Τμήματος σχετικό με την 3DΕκτύπωση – η κωδικοποίηση είναι 

η εξής: 

Ναι Όχι 
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1 2 

Και αιτιολόγηση: κείμενο 

 

5.3. Κωδικοποίηση Συμμετεχόντων 
 

Κάθε συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε κωδικοποιείται και λαμβάνει την 

εξής μορφή: 

Κωδικός Εταιρείας - Αύξων Αριθμός (π.χ. ATH – 1) 

 

5.4. Πιλοτική Έρευνα 
 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα με σκοπό να ελεγχθεί το 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην πρωτογενή έρευνα, και με κύριο στόχο την 

διόρθωση ή βελτίωση του. Η πιλοτική έρευνα διεξήχθη στις 20 Μαΐου 2020 στην 

εταιρεία Minerva Marine με τον διευθύνον σύμβουλο της εταιρείας, και περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη, 

καθώς και σημειώσεις για τη βελτίωση του.  

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας έδειξαν την ικανοποίηση του 

συνεντευξιαζόμενου ως προς το εργαλείο της έρευνας, αλλά και ως προς τον τρόπο 

με τον οποίο πραγματοποιήθηκε. Επιπλέον, ικανοποιητικό θεωρήθηκε και το 

περιεχόμενο των ερωτήσεων, ενώ τονίσθηκε ότι δεν υπήρχαν περιττές ερωτήσεις που 

να κουράζουν και να δυσανασχετούν τον συνεντευξιαζόμενο. Γενικώς, η έρευνα 

αναφέρεται ως ικανοποιητική, συμβουλεύοντας ωστόσο τον ερευνητή να προβεί σε 

διορθώσεις συντακτικών λαθών, αλλά και να ενημερώνει στην αρχή της συνέντευξης 

τους συμμετέχοντες σχετικά με το θέμα.  

 

5.5. Αξιοπιστία και Εγκυρότητα της Έρευνας 
 

Εκτός από τη μελέτη και την εκπλήρωση του σκοπού της έρευνας, σημαντικό 

στοιχείο αποτελεί και η αξιοπιστία, η οποία αφορά την ικανότητα των ερευνητών να 

βρίσκουν παρόμοια αποτελέσματα κάθε φορά που το ερευνητικό πρωτόκολλο 

χρησιμοποιείται για την εξέταση του ίδιου επιστημονικού φαινομένου και η 
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εγκυρότητα της έρευνας, η οποία αφορά την πιθανότητα ότι οι ερευνητές πρέπει να 

μετρήσουν πραγματικά αυτό που πιστεύουν ότι μετρούν.  

Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την αξιοπιστία της παρούσας έρευνας, τα δεδομένα 

της έρευνας ελέχθησαν από τα στελέχη των εταιρειών και δόθηκε η συγκατάθεση 

τους για την ανάλυση τους. Ενώ, όσον αφορά την εγκυρότητα της μελέτης, η έρευνα 

διεξήχθη με ακρίβεια, καθώς και από την πραγματοποίηση πιλοτικής έρευνας για την 

διόρθωση και τη βελτίωση της συνέντευξης.  

 

5.6. Το δείγμα της έρευνας 
 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν εργαζόμενοι ναυτιλιακών 

εταιρειών της χώρας μας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 8 συνεντεύξεις από 

συνολικά 6 ναυτιλιακές εταιρείες.  

 

Πίνακας 1: Δείγμα Έρευνας 

Α/Α Εταιρεία Κωδικοποίηση 

1 Athenian Sea Carriers ATH – 1 

2 Athenian Sea Carriers ATH – 2 

3 Diana Shipping DS – 1 

4 Franco Shipping Group F – 1 

5 Minerva Marine MM – 1 

6 Navios Maritime N – 1 

7 Navios Maritime N – 2 

8 Tsakos  T – 1 

 

5.6.1. Προφίλ Δείγματος  

 

• Athenian Sea Carriers → Πρόκειται για μια εταιρεία διαχείρισης 

βυτιοφόρων με εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα των μεταφορών αργού 

πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου. Η εταιρεία έχει κατακτήσει ηγετική 

θέση μεταξύ των εταιρειών διαχείρισης δεξαμενών, λόγω της ικανότητάς της 

να παρέχει ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον μεταφορά πετρελαίου που 
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συνδυάζει την ικανοποίηση των πελατών και την προστασία των δημοσίων 

συμφερόντων14. 

• Diana Shipping → Πρόκειται για έναν παγκόσμιος πάροχο υπηρεσιών 

μεταφοράς ναυτιλίας. Ειδικεύεται  στην ιδιοκτησία ξηρών φορτιών και 

διαθέτει 40 πλοία (4 Newcastlemax, 13 Capesize, 5 Post-Panamax, 5 

Kamsarmax και 13 Panamax). Ο κύριος στόχος της είναι να διαχειρίζεται και 

να επεκτείνει τον στόλο της με τρόπο που θα επιτρέψει την ενίσχυση  της αξία 

των μετόχων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η επιχείρηση ακολουθεί 

εστιασμένες στρατηγικές, όπως: διατήρηση στόλου υψηλής ποιότητας, 

επεκτείνοντας στρατηγικά το μέγεθος του στόλου, επιδίωξη κατάλληλης 

ισορροπίας βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρονογράφων, διατήρηση 

ισχυρού ισολογισμού, και διατηρώντας αποδοτικές λειτουργίες15.  

• Franco Shipping Group → Πρόκειται για μια εταιρεία που προσφέρει 

αποτελεσματικές και πεπειραμένες υπηρεσίες για να καλύψει την ανάγκη για 

μια εταιρεία εφοδιαστικής μίας πηγής που θα μπορούσε να παρέχει υπηρεσίες 

ωκεανού, αέρα, φορτηγών, σιδηροδρόμων, ταχυμεταφορών, αποθήκευσης και 

τελωνείων16. 

• Minerva Marine → Πρόκειται για μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1996 και 

αναπτύχθηκε από έναν διαχειριστή δεξαμενόπλοιων 6 πλοίων στον 

αφοσιωμένο επιχειρησιακό ηγέτη Aframax που είναι σήμερα. Η Minerva έχει 

καθιερωσεί συνεργασία με όλες τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου, ενώ έχει 

εξελιχθεί σε έναν αξιόλογο συνεργάτη πάγου για τους περισσότερους 

ναυλωτές της Βαλτικής. Η εταιρεία συνεχίζει να εμπλέκεται σε νέες 

επιχειρηματικές συνεργασίες, έχοντας πάντα τις πρώτες γραμμές τις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών. Όραμα της είναι να είναι η ναυτιλιακή 

εταιρεία επιλογής, αναγνωρισμένη για τους ανθρώπους της, την απόδοσή της 

και το επιχειρηματικό της ήθος17. 

• Navios Maritime→ Είναι μια από τις κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες στη 

θαλάσσια ναυτιλία, που ειδικεύεται στην παγκόσμια μεταφορά, εμπορία, 

αποθήκευση και συναφή εφοδιαστική διεθνών φορτίων. Για 60 χρόνια, οι 

 
14http://www.atheniangroup.com/about.aspx   
15http://www.dianashippinginc.com/   
16http://www.francoshipping.com/   
17https://www.minervamarine.com/   

http://www.atheniangroup.com/about.aspx
http://www.dianashippinginc.com/
http://www.francoshipping.com/
https://www.minervamarine.com/


 

55 
 

παραγωγοί πρώτων υλών, οι έμποροι γεωργικών προϊόντων και οι εξαγωγείς, 

οι βιομηχανικοί τελικοί χρήστες, οι πλοιοκτήτες, οι ναυλωτές, οι μεσίτες 

πλοίων και παραγώγων, οι πράκτορες και οι οικονομικοί επιχειρηματικοί 

εταίροι βασίστηκαν στην τεχνογνωσία και την καινοτομία της Navios. Η 

παγκόσμια τεχνική ικανότητα διαχείρισης πλοίων της Navios βασίζεται σε μια 

ομάδα επαγγελματιών της βιομηχανίας που έχουν αποφοιτήσει από τις 

κορυφαίες διεθνείς σχολές ναυτικής αρχιτεκτονικής και μηχανικής πλοίων 

στον κόσμο18. 

• Tsakos → Πρόκειται για μια εταιρεία με συνεχή δραστηριότητα και ανάπτυξή 

σχεδόν μισού αιώνα. Με το πέρασμα των χρόνων, η εταιρεία επεκτάθηκε 

σημαντικά τις ναυτιλιακές δραστηριότητές παγκοσμίως, ενώ παράλληλα 

φτιάχνει μια φήμη σταθερής απόδοσης σε αξιόπιστες υπηρεσίες θαλάσσιων 

μεταφορών, αποκτώντας έτσι ισχυρή φήμη στη ναυτιλιακή βιομηχανία19. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18https://www.navios.com/Corporate/Overview.asp   
19http://www.tsakoshellas.gr/   

https://www.navios.com/Corporate/Overview.asp
http://www.tsakoshellas.gr/
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Κεφάλαιο 6ο: Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
 

6.1. Δημογραφικά Στοιχεία 
 

Τα αποτελέσματα της δημογραφικής ανάλυσης είναι τα εξής: 

 

• Κατηγορία Φύλου  

 
Πίνακας 2: Φύλο 

Άνδρας Γυναίκα 

7 1 

        

 

Όπως μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό, η πλειοψηφία του δείγματος με 

ποσοστό 87,5% είναι άνδρες.  

 

• Κατηγορία Ηλικίας  

 

Πίνακας 3: Ηλικία 

18-30 ετών 30-40 ετών 40-50 ετών 50 ετών και άνω 

1 2 4 1 

87%

13%

Άνδρας

Γυναίκα 
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Σχετικά με την ηλικία παρατηρείται ότι το 50% του δείγματος ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα από 40 έως 50 ετών. Επιπλέον, το 25% αυτού ανήκει στην ηλικιακή 

ομάδα από 30 έως 40 ετών, ενώ το υπόλοιπο 25% ανήκει στις ομάδες από 18 έως 30 

ετών και από 50 ετών και άνω (12,5% αντίστοιχα / ομάδα). 

 

• Κατηγορία Θέσης στην εταιρεία 

 

Πίνακας 4: Θέση και Τμήμα στην εταιρεία 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Διαχειριστής 

Έργων – 

Project 

Manager 

Αρχιμηχανικός Επόπτης 
Συντηρητής 

/ Εργάτης 

1 1 3 1 2 

 

Όσον αφορά τη θέση και το τμήμα στο οποίο ανήκουν οι συνεντευξιαζόμενοι 

παρατηρείται ότι η πλειοψηφία τους, με ποσοστό της τάξεως του 75% ανήκει στο 

τεχνικό τμήμα της εταιρείας, όπου 3 (37,5%) από αυτούς είναι αρχιμηχανικοί, 2 

(25%) είναι συντηρητές ή εργάτες, 1 (12,5%) διαχειριστής έργων – project. Ενώ, το 

υπόλοιπο ποσοστό της τάξεως του 25% αποτελούν 1 διευθύνων σύμβουλος (12,5%) 

και 1 επόπτης (12,5%). 

12%

25%

50%

13%

18-30 ετών

30-40 ετών

40-50 ετών

50 ετών και άνω
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• Κατηγορία Έτη προϋπηρεσίας στην εταιρεία  

 

Πίνακας 5: Έτη Προϋπηρεσίας  

1-5 έτη 5-10 έτη 10 έτη και άνω 

5 2 1 

 

 

Τελειώνοντας με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, παρατηρείται ότι η 

πλειοψηφία του δείγματος με ποσοστό 62,5% εργάζεται στην εταιρεία από 1 έως 5 

έτη. Ενώ, το 25% εργάζεται στην εταιρεία από 5 έως 10 έτη, και τέλος το 12,5% 

εργάζεται στην ίδια εταιρεία πάνω από 10 έτη.  

Κλείνοντας παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με όλα τα δεδομένα 

ανά συνεντευξιαζόμενο. 

 

Πίνακας 6: Συγκεντρωτικά Δημογραφικά Στοιχεία 

ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ 
ΘΕΣΗ / 

ΤΜΗΜΑ 

ΕΤΗ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ATH – 1 1 2 5 1 

ATH – 2 1 2 5 2 

DS – 1 1 3 3 2 

62%

25%

13%

1-5 έτη

5-10 έτη

10 έτη και άνω
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F – 1 1 3 3 3 

MM – 1 1 4 1 1 

N – 1 1 1 4 1 

N – 2 2 3 2 1 

T – 1 1 3 3 1 

 

6.2. Ποιοτικά Στοιχεία 
 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις βάση της πρωτογενούς έρευνας και ανάλυσης που 

πραγματοποιήθηκε.  

 

• Κατηγορία Γνώσης Τεχνολογίας 3D Εκτύπωσης και Τομέων Εφαρμογής 

3D Printing 

 

Αρχικά, όσον αφορά τη γνώση της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης 

αλλά και την γνώση για τους τομείς από τους οποίους χρησιμοποιείται ή εφαρμόζεται 

παρατηρήθηκε ότι το σύνολο των συνεντευξιαζόμενων γνωρίσουν για την τεχνολογία 

αυτή (Πίνακας 7).   

 

Πίνακας 7: Γνώση Τεχνολογίας 3D Εκτύπωσης  

Κωδικοποίηση Απαντήσεις 

ATH – 1 1 

ATH – 2 1 

DS – 1 1 

F – 1 1 

MM – 1 1 

N – 1 1 

N – 2 1 

T – 1 1 

 

Ενώ, όσον αφορά την ερώτηση εάν οι συνεντευξιαζόμενοι γνωρίζουν τους 

τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης 
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παρατηρείται ότι η πλειοψηφία με 62,5% έχουν αυτή τη γνώση, ενώ το υπόλοιπο 

37,5% όχι (Πίνακας 8).  

 

Πίνακας 8: Γνώση τομέων εφαρμογής 3D Printing  

Κωδικοποίηση Απαντήσεις 

ATH – 1 2 

ATH – 2 2 

DS – 1 1 

F – 1 1 

MM – 1 1 

N – 1 1 

N – 2 1 

T – 1 2 

 

• Κατηγορία Σημαντικότητας Τεχνολογικής Εξέλιξης  

 

Στη συνέχεια, σχετικά με τις απόψεις του δείγματος για το πόσο σημαντική 

είναι η τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ναυτιλίας, παρατηρείται ότι το σύνολο 

αυτού θεωρεί από πολύ έως και σημαντική την εξέλιξη αυτή.  

 

Πίνακας 9: Σημαντικότητα Τεχνολογικής Εξέλιξης  

Κωδικοποίηση Απαντήσεις Κείμενο 

ATH – 1 1 

 

Και στον τομέα της 

ναυτιλίας η τεχνολογική 

εξέλιξη θεωρείται πολύ 

σημαντική, τόσο που εάν 

κάποιος δεν εξελιχθεί 

κινδυνεύει ακόμα και η 

επιβίωση – survivability, 

της εταιρείας  
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ATH – 2 2 

Η τεχνολογική εξέλιξη 

θεωρείται αρκετά 

σημαντική γιατί χωρίς 

αυτή είναι ακατόρθωτο 

να ανταποκριθείς στις 

προκλήσεις της 

βιομηχανίας  

DS – 1 2 

Θεωρείται αρκετά 

σημαντική καθώς 

πρόκειται για έναν τομέα 

που επηρεάζεται και από 

άλλους και δεν θα 

πρέπει να μένει πίσω 

F – 1 3 

Η τεχνολογική εξέλιξη 

στον τομέα της 

ναυτιλίας ήταν πάντα 

από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες 

ώστε να απλοποιηθούν 

ποικίλες λειτουργίες και 

διαδικασίες τόσο στο 

πλοίο όσο και στο 

γραφείο, να βελτιωθούν 

οι συνθήκες εργασίες 

και διαβίωσης, η 

επικοινωνία και η 

ασφάλεια 

MM – 1 2 

Αρκετά σημαντική 

καθώς η Ναυτιλία είναι 

ένας κλάδος που 

επηρεάζεται ιδιαίτερα 

από τις τεχνολογικές 
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εξελίξεις σε θέματα 

κατασκευής και 

εξοπλισμού πλοίου. Η 

τεχνολογική εξέλιξη στη 

Ναυτιλία σήμερα αφορά 

κυρίως τα θέματα 

digitalization και 

εκπομπές GHG 

/decarbonization 

N – 1 1 

Η τεχνολογική εξέλιξη 

στο ναυτιλιακό τομέα 

είναι πολύ σημαντική 

καθώς με ένα σχέδιο 

μπορεί να δώσει λύσεις 

σε μείζονος σημασίας 

θέματα και στην επίλυση 

προβλημάτων 

N – 2 3 

Θεωρείται σημαντική 

εφ’ όσον βασίζεται σε 

χρήσιμα για την 

βιομηχανία, αλλά και 

την εταιρεία εφόδια 

T – 1 1 

Η τεχνολογική εξέλιξη 

είναι πολύ σημαντική 

καθώς βοηθά στην 

ανάπτυξη της εταιρείας  

 

 

• Κατηγορία Εφαρμογής 3D Εκτύπωσης  

 

Σχετικά με τις απόψεις για την εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην 

βιομηχανία γενικά, αλλά και ειδικά στη ναυτιλία παρατηρείται ότι το σύνολο βρίσκει 

την ιδέα αυτή από πολύ έως ενδιαφέρουσα, καθώς πιστεύεται ότι μπορεί να βοηθήσει 
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στην ανάπτυξη του τομέα αυτού. Ωστόσο, υπάρχει και ένας συνεντευξιαζόμενος που 

θεωρεί την ιδέα αυτή λιγότερο ενδιαφέρουσα.  

 

Πίνακας 10: Εφαρμογή 3D Εκτύπωσης  

Κωδικοποίηση Απαντήσεις Κείμενο 

ATH – 1 1 

Η εφαρμογή της 

τρισδιάστατης 

εκτύπωσης είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα καθώς το 

γεγονός να μπορείς να 

εκτυπώνεις ότι χρειαστεί 

πάνω στο πλοίο μπορεί 

να αποβεί σωτήριο 

ATH – 2 2 

Θεωρείται αρκετά 

ενδιαφέρουσα εάν ξέρει 

κανείς να τη 

χρησιμοποιήσει σωστά 

καθώς μπορεί να μειωθεί 

ο χρόνος παράδοσης των 

προϊόντων 

DS – 1 4 

Δεν πιστεύω ότι είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

λόγο ότι στον τομέα μας 

και με βάση τα υλικά και 

το μέγεθος των 

ανταλλακτικών δεν θα 

μπορεί να ανταπεξέλθει 

F – 1 3 

Υπό προϋποθέσεις η 

τρισδιάστατη εκτύπωση 

θα μπορούσε να 

βοηθήσει στην 

βιομηχανία και στη 

ναυτιλία ειδικότερα σε 
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προϊόντα κυρίως που 

είναι φτιαγμένα από 

συγκριμένα υλικά όπως 

μέταλλο και πλαστικό. 

Ωστόσο για την 

δημιουργία ου μοντέλου 

χρειάζονται διάφορες 

πληροφορίες που 

ενδεχομένως να μην 

είναι διαθέσιμες, ειδικά 

εάν αφορά συνθέτη και 

περιπλοκή κατασκευή 

MM – 1 2 

Αρκετά καθώς θα δώσει 

την ευκαιρία να μειώσει 

το κόστος παραγωγής 

και αποστολής 

ανταλλακτικών αλλά και 

θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών επισκευής 

και χρήσης νέων υλικών 

N – 1 1 

Πιστεύω ότι είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα ιδέα 

καθώς θα μπορούν να 

δίνονται λύσεις σε 

προβλήματα άμεσα 

N – 2 3 

Νομίζω ότι αποτελεί 

ενδιαφέρουσα 

προοπτική για όλους 

τους τομείς της 

βιομηχανίας  

T – 1 1 Η εφαρμογή της 
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τεχνολογίας αυτής 

πιστεύω ότι είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα καθώς 

μπορεί να εξελίξει 

τεχνολογικά κι 

επιμέρους τομείς της 

ναυτιλίας και της 

βιομηχανίας   

 

• Κατηγορία Χρησιμότητα Εφαρμογής 3D Εκτύπωσης 

 

Συνεχίζοντας με το πόσο χρήσιμη θεωρείται από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα η εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στον τομέα της ναυτιλίας, και 

συγκεκριμένα στην παραγωγή ανταλλακτικών, από την πλειοψηφία θεωρείται 

πολύ, αρκετά και γενικά χρήσιμη λόγω της ευκολίας που παρέχει η τεχνολογία 

αυτή. Από την άλλη, υπάρχει και ένας εκ του δείγματος που πιστεύει ότι δεν 

χρησιμεύει στην τομέα αυτό, καθώς δεν ενδείκνυται για το μέγεθος των 

ανταλλακτικών των πλοίων.  

 

Πίνακας 11: Χρησιμότητα Εφαρμογής 3D Εκτύπωσης 

Κωδικοποίηση Απαντήσεις Κείμενο 

ATH – 1 1 

Θεωρώ πως ναι επειδή 

θα μπορούσε να 

απαλλαχθεί το πλοίο από 

την εξάρτηση του απ’ 

έξω σε πολλά 

ανταλλακτικά 

ATH – 2 1 

Για μικρά εξαρτήματα – 

ανταλλακτικά ίσως θα 

ήταν χρήσιμη εφόσον ο 

χρόνος παραγωγής τους 

θα ήταν αρκετά μικρός  
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DS – 1 4 

Δεν πιστεύω ότι θα ήταν 

χρήσιμη καθώς τα 

μέγεθος των 

ανταλλακτικών δεν 

θεωρώ ότι ενδείκνυται  

F – 1 3 

Η τεχνολογία αυτή θα 

μπορούσε να έχει 

εφαρμογή εάν και 

εφόσον εξασφαλιζόταν η 

ομαλή λειτουργία του 

εξοπλισμού με δοκιμές 

και πιστοποίηση, 

λαμβάνοντας υπόψιν το 

περιβάλλον και τις 

συνθήκες που 

επικρατούν στο πλοίο 

όπως ο κυματισμός της 

θάλασσας, οι δονήσεις, 

οι ασταθείς 

θερμοκρασίες, οι 

περιβαλλοντικές 

συνθήκες, καθώς και η 

εξειδίκευση του χρήστη 

για τον σωστό χειρισμό 

του εκτυπωτή 

MM – 1 1 

Σίγουρα εάν και ακόμα 

είμαστε σε πολύ πρώιμο 

στάδιο 

N – 1 1 

Θα ήταν πολύ χρήσιμη 

για την τάχιστη 

παραγωγή 

ανταλλακτικών σε 
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δύσκολα προσβάσιμα 

μέρη 

N – 2 3 

Θα βοηθούσε γιατί με 

δεδομένο το κόστος των 

3D εκτυπωτών και το 

μικρό χρονικό διάστημα 

που χρειάζεται για την 

παραγωγή των 

ανταλλακτικών, 

μειώνεται σημαντικά το 

οικονομικό και χρονικό 

κόστος των επισκευών  

T – 1 3 

Θα ήταν χρήσιμη, λόγω 

της δυσκολίας εύρεσης 

ανταλλακτικών και του 

υψηλού κόστους  

 

 

• Κατηγορία Βελτίωσης Σχεδιασμού, Εκτέλεσης, Προσαρμογής, Χρόνου 

Παράδοσης των Προϊόντων 

 

Προχωρώντας με την ποιοτική ανάλυση, διακρίνεται ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων πιστεύει ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα μπορούσε να βελτιώσει τον 

σχεδιασμό, την εκτέλεση, την προσαρμογή, καθώς και το χρόνο παράδοσης των 

προϊόντων – ανταλλακτικών. Ενώ, από έναν συμμετέχοντα πιστεύεται ότι ίσως αυτό 

είναι περισσότερο εφικτό στο μέλλον, όπου η τεχνολογία αυτή θα μπορεί να 

ανταποκριθεί καλύτερα στη βαριά βιομηχανία.   

 

Πίνακας 12: Βελτίωση των Προϊόντων  

Κωδικοποίηση Απαντήσεις Κείμενο 

ATH – 1 1 
Ναι, επειδή με την 

τρισδιάστατη εκτύπωση 
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δεν υπάρχουν όρια ούτε 

στην σχεδίαση, αλλά 

ούτε και στο κόστος 

(π.χ. κόστος καλουπιού 

για ένα μοναδικό 

προϊόν) 

ATH – 2 1 

Ναι, θα μπορούσε να 

βελτιώσει όλα τα 

παραπάνω. Βέβαια η 

παραγωγή μέσω 3d 

εκτυπωτών θα πρέπει να 

γίνεται με τις 

προδιαγραφές του 

κατασκευαστή για την 

αποφυγή αστοχίας 

υλικών, κάτι που θα 

μπορούσε να αποβεί 

μοιραίο στο κλάδο της 

ναυτιλίας και 

συγκεκριμένα σε ένα 

πλοίο 

DS – 1 2 

Γενικά όχι, δεν το 

πιστεύω. Ωστόσο όταν 

εξελιχθεί σε βαθμό που 

να μπορεί να τυπώνει 

εξαρτήματα μεγάλου 

μεγέθους, για βαριά 

βιομηχανία, όπως είναι η 

εμπορική ναυτιλία, ίσως 

και ναι 

F – 1 1 
Δεν γνωρίζω ως προς 

την βελτίωση του 
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σχεδιασμού, όμως 

σίγουρα η εκτέλεση, η 

προσαρμογή και ο 

χρόνος παράδοσης θα 

είναι καλύτερος 

MM – 1 1 

Αυτός πρέπει να είναι ο 

στόχος της εφαρμογής 

της τεχνολογίας αυτής 

χρησιμοποιώντας τις 

δυνατότητες της 

ψηφιοποίησης και των 

Η/Υ. Ένας τομέας που 

πρέπει να μελετηθεί 

περαιτέρω σε σχέση με 

την τεχνολογία αυτή 

είναι η πιστοποίηση του 

παραγομένου προϊόντος 

καθώς στη ναυτιλία τα 

περισσότερα προϊόντα 

έχουν συγκεκριμένο type 

approval 

N – 1 1 

Τουλάχιστον όσον 

αφορά την παράδοση 

των προϊόντων, αυτή θα 

ήταν σίγουρα ταχύτερη 

N – 2 1 

Η απόσβεση του 

κόστους των εκτυπωτών 

και των υλικών για την 

παραγωγή των 

ανταλλακτικών είναι 

πολύ χαμηλότερη από 

την αγορά των 
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αυθεντικών 

ανταλλακτικών (ίσως όχι 

των αντιγράφων). Ενώ, 

σχετικά με το χρόνο 

παραγωγής και 

παράδοσης είναι 

σημαντικά μικρότερος 

από την εύρεση, την 

αγορά και την αποστολή 

των γνήσιων 

ανταλλακτικών  

T – 1 1 

Ναι, εφόσον η εκτέλεση 

πραγματοποιούταν πάνω 

στο πλοίο  

 

• Κατηγορία Μείωσης Κόστους των Ανταλλακτικών 

 

Επιπρόσθετα, και στην περίπτωση αυτή η πλειοψηφία των 

συνεντευξιαζόμενων απαντάει θετικά στο γεγονός ότι η χρήση τρισδιάστατων 

εκτυπωτών μπορεί να μειώσεις το κόστος παραγωγής και παράδοσης, αλλά και να 

ελαχιστοποιήσει τον χρόνο παραλαβής των ανταλλακτικών επάνω στο πλοίο. Παρόλα 

αυτά, από δύο άτομα του δείγματος θεωρείται ότι αυτό είτε δεν μπορεί να γίνει διότι 

τον σκοπό αυτό τον εξυπηρετεί η μαζική παραγωγή, είτε διότι δεν μπορούν να 

υπολογίσουν το κόστος για την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής.  

 

Πίνακας 13: Μείωση Κόστους Ανταλλακτικών  

Κωδικοποίηση Απαντήσεις Κείμενο 

ATH – 1 2 

Δεν μπορώ να γνωρίζω 

ξεκάθαρα καθώς δεν 

γνωρίζω το κόστος του 

μηχανήματος αλλά και 

των υλικών που 
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χρησιμοποιούνται 

ATH – 2 2 

Οικονομικό κόστος δε 

νομίζω καθότι η μαζική 

παραγωγή επιτυγχάνει 

ταυτόχρονη μείωση 

κόστους και της 

μονάδας. Όσο για τη 

μείωση του χρόνου και 

των μεταφορικών ίσως 

και να μπορούσε να 

βοηθήσει 

DS – 1 1 Μόνο υπό προϋποθέσεις  

F – 1 1 

Σίγουρα, καθώς η 

εκτύπωση θα μειώσει 

αισθητά την φύρα 

υλικού, 

χρησιμοποιώντας όσο 

είναι αναγκαίο ενώ 

συνάμα η παραγωγή και 

διανομή θα είναι πιο 

γρήγορη 

MM – 1 1 

Ναι, γιατί ο 

εναλλακτικός τρόπος 

παραγωγής 

χρησιμοποιώντας 

τρισδιάστατη εκτύπωση 

θα μπορούσε να μειώσει 

το κόστος και το χρόνο 

παραγωγής νέων 

ανταλλακτικών αλλά και 

επιδιόρθωσης των 

χρησιμοποιημένων 
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N – 1 1 

Προφανώς η ευχέρεια 

του πληρώματος να 

μπορεί να «δημιουργεί» 

ανταλλακτικά σε 

οποιοδήποτε μέρος 

βρίσκεται, εξυπηρετεί τη 

μείωση χρόνου και 

χρήματος που 

σπαταλιέται για το κάθε 

πλοίο 

N – 2 1 

Πιστεύω πως ναι, θα 

μπορούσε να μειώσει το 

κόστος, λόγο της 

γρήγορης απόσβεσης 

του βασικού 

μηχανήματος, καθώς 

γλυτώνετε χρήμα και 

χρόνος μέσω των 

αγορών και αποστολών 

των ανταλλακτικών στο 

πλοίο 

T – 1 1 

Ναι, εφόσον η εκτέλεση 

πραγματοποιούταν πάνω 

στο πλοίο  

 

• Κατηγορία Διαφοροποίησης έναντι του Ανταγωνισμού 

 

Η επόμενη ερώτηση αφορά τις απόψεις των ερωτηθέντων για το αν η 

τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης μπορεί να διαφοροποιήσει την εταιρεία και 

να της προσδώσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι απαντήσεις που προκύπτουν 

διίστανται καθώς από αρκετούς πιστεύεται ότι η εταιρεία δεν θα έχει άμεσο 

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, αφού η τεχνολογία αυτή αφορά περισσότερο 

την εφοδιαστική αλυσίδα.  
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Πίνακας 14: Διαφοροποίηση έναντι Ανταγωνισμού 

Κωδικοποίηση Απαντήσεις Κείμενο 

ATH – 1 1 

Εάν χρησιμοποιηθεί με 

τον σωστό τρόπο και 

λειτουργήσει 

αποτελεσματικά, τότε 

ναι θα μπορούσε να την 

διαφοροποιήσει και να 

κερδίσει έδαφος έναντι 

του ανταγωνισμού 

ATH – 2 1 

Αν η τεχνολογία της 3d 

εκτύπωσης εξελιχθεί 

ακόμα περισσότερο και 

αν οι χρόνοι και το 

κόστος παραγωγής 

μειωθεί αρκετά, τότε 

ίσως να μπορούσε να 

δώσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην 

εταιρεία έναντι του 

ανταγωνισμού 

DS – 1 2 

Δεν πιστεύω ότι η 

τεχνολογία αυτή 

εξυπηρετεί τις 

ναυτιλιακές κατά βάση, 

αλλά κυρίως τις τεχνικές 

εταιρείες και τους 

προμηθευτές  

F – 1 2 

Δε νομίζω ότι η 

σχεδίαση, η εκτέλεση 

και η παραγωγή των 

προϊόντων αφορούν τον 
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τομέα του 

ανταγωνισμού, αλλά 

κυρίως τον τομέα των 

προμηθευτών 

MM – 1 2 

Αυτή η τεχνολογία θα 

μπορούσε να βοηθήσει 

την εταιρεία στην 

εξοικονόμηση πόρων 

και στην 

αποτελεσματικότερη 

διαχείριση αλλά δεν 

θεωρώ ότι θα μπορούσε 

άμεσα να 

διαφοροποιήσει 

σημαντικά την εταιρεία 

έναντι του 

ανταγωνισμού. Αυτό θα 

μπορούσε να εξετασθεί 

σε βάθος χρόνου και 

όταν η εφαρμογή της 

στη Ναυτιλία 

προχωρήσει σημαντικά 

N – 1 1 

Μια τέτοια κίνηση 

πιστεύω ότι θα έδινε 

σοβαρό πλεονέκτημα, 

καθώς θα υπήρχε η 

δυνατότητα για 

ταχύτερη επίλυση 

προβλημάτων 

N – 2 2 

Δεν βλέπω 

διαφοροποίηση όσον 

αφορά τον ανταγωνισμό 
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μεταξύ των ναυτιλιακών 

εταιρειών 

T – 1 1 

Θεωρώ πως θα 

μπορούσε να 

διαφοροποιήσει την 

εταιρεία καθώς 

πρόκειται για μια 

τεχνολογία που δεν είναι 

ευρέως γνωστή και δεν 

χρησιμοποιείται κατά 

κόρον 

 

 

• Κατηγορία Διάθεσης για περαιτέρω Ενημέρωση 

 

Επιπλέον, παρατηρείται από την πλειοψηφία ότι θα ήθελε να ενημερωθεί 

περαιτέρω για την τεχνολογία αυτή, κυρίως για να καλύψουν προσωπικές τους 

ανάγκες, όπως η περιέργεια. Ωστόσο, υπάρχουν και συμμετέχοντες που δεν δείχνουν 

αυτή τη διάθεση διότι δεν σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο και τη φύση της 

εργασίας τους.  

 

Πίνακας 15: Διάθεση για Ενημέρωση 

Κωδικοποίηση Απαντήσεις Κείμενο 

ATH – 1 1 

Τόσο για ενημέρωση, 

όσο και για την 

εφαρμογή της στον 

τομέα της ναυτιλίας  

ATH – 2 1 
Ιδίως εάν υπάρχουν ήδη 

εφαρμογές στη ναυτιλία 

DS – 1 2 
Λόγο της φύσης της 

εργασίας μου 

F – 1 1 Ναι, έχει αρκετό 



 

76 
 

ενδιαφέρον σαν 

τεχνολογία 

MM – 1 1 
Κυρίως από περιέργεια 

για τις νέες τεχνολογίες  

N – 1 1 

Ναι, όσον αφορά το 

κόστος και την 

προσβασιμότητα στην 

τεχνολογία αυτή 

N – 2 1 
Ναι γιατί την βρίσκω 

ενδιαφέρουσα εξέλιξη 

T – 1 2 
Όχι γιατί δεν σχετίζεται 

με την δουλειά μου 

 

• Κατηγορία Αποδοχής Τμήματος σχετικά με την 3D Εκτύπωση 

 

Ολοκληρώνοντας τις ερωτήσεις και την συνέντευξη, ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να μας δηλώσουν εάν θα αποδεχόντουσαν μια θέση σε ένα τμήμα που 

θα σχετίζεται με την τρισδιάστατη εκτύπωση. Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι οι 

συμμετέχοντες διχάστηκαν, καθώς οι μισοί δήλωσαν ότι θα αποδεχόντουσαν μια 

τέτοια θέση, και οι άλλοι μισοί ότι δεν θα την αποδεχόντουσαν.  

 

Πίνακας 16: Αποδοχή Τμήματος σχετικά με την 3D Εκτύπωση 

Κωδικοποίηση Απαντήσεις Κείμενο 

ATH – 1 1 

Ναι, σε συνεργασία και 

με άλλα μέλη της 

εταιρείας  

ATH – 2 1 

Θα το αποδεχόμουν 

μετά από πολύ καλή 

εκπαίδευση πάνω στο 

αντικείμενο. Μου 

αρέσουν οι προκλήσεις 

και πιστεύω πως θα με 



 

77 
 

βοηθούσε να εξελιχθώ 

DS – 1 2 
Όχι λόγο της φύσης της 

εργασίας μου 

F – 1 1 

Ναι θα είχε ενδιαφέρον 

εφόσον η εφαρμογή θα 

μπορούσε να 

απλοποιήσει και θα 

επιταχύνει την εύρεση 

και αντικατάσταση 

ανταλλακτικών 

MM – 1 2 

Δεν είμαι σίγουρος εάν 

είναι απαραίτητη η 

ίδρυση επί του παρόντος 

ενός ξεχωριστού 

τμήματος τρισδιάστατης 

εκτύπωσης σε μια 

ναυτιλιακή εταιρεία 

διαχείρισης πλοίων. 

Σίγουρα όμως κάποια 

στελέχη της εταιρείας θα 

πρέπει να αρχίσουν να 

ασχολούνται ενεργά με 

την τεχνολογία αυτή 

N – 1 2 

Όχι, καθώς δεν είμαι 

ενήμερος για τις 

διαθέσιμες επιλογές που 

υπάρχουν στην αγορά 

N – 2 1 

Ναι, φυσικά όμως με την 

προϋπόθεση ότι θα 

υπάρχουν εκπαιδευτικά 

σεμινάρια και 

οργανωμένο τμήμα που 
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θα πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις για τη 

χρήση της τεχνολογίας 

αυτής  

T – 1 2 
Δεν είμαι γνώστης του 

αντικειμένου  

 

6.3. Ανάλυση σε άξονες  
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της συμβολής της 

τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης ανταλλακτικών στον τομέα της ναυτιλίας. 

Πιο αναλυτικά, στόχος της είναι να αναδείξει τη σημασία, τις εφαρμογές, καθώς και 

την επίδραση της τρισδιάστατης εκτύπωσης με τις αλλαγές, που αναμένεται αυτή να 

φέρει, στις διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και της βιομηχανίας 

γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Γενικά, μέσω της 

παρούσας μελέτης αναμένεται να διασαφηνιστεί ο όρος της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, αλλά και να μελετηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της στη ναυτιλία.  

Στο σημείο αυτό θα ελεγχθεί το κατά πόσο επιβεβαιώνεται η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, η οποία αφορά την εφαρμογή της τεχνολογίας 

της τρισδιάστατης εκτύπωσης στον τομέα της ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, με βάση τη 

βιβλιογραφία, παρατηρήθηκε ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας δεν 

είναι ιδιαιτέρως γνωστή και εφαρμόσιμη στον τομέα αυτό. Ενώ, όσον αφορά την 

εξειδίκευση του υπό μελέτη θέματος, δηλαδή στην εκτύπωση ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων για τα πλοία, παρατηρήθηκε ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε σημαντικό 

πλεονέκτημα για την ίδια την εταιρεία καθώς θα επωφελούνταν σε διάφορα σημεία.  

Στην παρούσα ενότητα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα γίνει 

μέσω της ανάλυσης των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν, μελετώντας τις 

συνεντεύξεις ανά θεματικό άξονα, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τα ερευνητικά 

ερωτήματα που έχουν τεθεί. Έτσι, λοιπόν, οι θεματικοί άξονες είναι οι εξής: 

• Γνώση της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης → Κατά πόσο 

γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα για την τεχνολογία της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης; 



 

79 
 

• Σημαντικότητα της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης → Πόσο 

σημαντική θεωρείται η εξέλιξη μιας τέτοιας τεχνολογίας; 

• Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Ναυτιλίας → Κατά πόσο θα μπορούσε η 

τεχνολογία αυτή να βοηθήσει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και της 

ειδικότερα της ναυτιλίας;  

 

6.3.1. Γνώση της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης 

 

Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας με τον 1ο θεματικό άξονα, και όπως έχει ήδη ειπωθεί 

στην προηγούμενη ενότητα, το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα γνωρίζει την 

τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ωστόσο, οι γνώσεις αυτές, όπως φάνηκε 

και στην πορεία των συνεντεύξεων, βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, καθώς η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων ολοκληρώνοντας τις συνεντεύξεις δήλωσε ότι θα 

ήθελε να ενημερωθεί περαιτέρω για την τεχνολογία αυτή, κυρίως για τις εφαρμογές 

που θα μπορούσε να έχει στον τομέα της ναυτιλίας.  

Από την άλλη, σχετικά με το εάν γνωρίζουν τους τομείς τους οποίους έχει ή 

μπορεί να έχει εφαρμογή η τεχνολογία αυτή, παρατηρήθηκε ότι οι απόψεις 

διίστανται, καθώς ναι μεν η πλειοψηφία έχει τέτοιες γνώσεις, υπάρχουν όμως και 

συμμετέχοντες που δεν έχουν.  

Πάραυτα, οι απαντήσεις που δόθηκαν στον ερευνητή σχετικά με τις γνώσεις 

των συμμετεχόντων για την τρισδιάστατη εκτύπωση και τις εφαρμογές της, 

προσδίδουν ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι δεν 

αρκούνται σε αυτό που κάνουν, αλλά προσπαθούν και θέλουν να ενημερώνονται για 

νέες τεχνολογίες και πρακτικές που θα μπορούσαν να αναδείξουν τον τομέα της 

ναυτιλίας.  

Παράλληλα με αυτό, παρατηρείται η διαρκής ανάγκη του ανθρώπου για 

γνώση και εξέλιξη, τόσο για προσωπική ικανοποίηση, όσο και για ικανοποίηση που 

σχετίζεται με την εργασία του. Ενώ, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί και το γεγονός της 

αποδοχής των εξελίξεων και των διαφόρων προκλήσεων που πιθανό να θέση η 

εταιρεία, αλλά και ολόκληρη η βιομηχανία. Χαρακτηριστική στο κομμάτι αυτό 

θεωρείται η απάντηση του συνεντευξιαζόμενου ATH – 2, καθώς ανέφερε ότι «Θα 

αποδεχόμουν μια θέση σε ένα τμήμα που θα σχετίζεται με την τεχνολογία της 
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τρισδιάστατης εκτύπωσης, φυσικά ύστερα από πολύ καλή εκπαίδευση πάνω στο 

αντικείμενο. Άλλωστε μου αρέσουν οι προκλήσεις…».   

 

6.3.2. Σημαντικότητα της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης  

 

Συνεχίζοντας με τον 2ο θεματικό άξονα και την σημαντικότητα της 

τεχνολογίας που μελετάται, παρατηρήθηκε ότι το σύνολο του δείγματος, ότι η εξέλιξη 

της τεχνολογίας, γενικά, αλλά και ειδικά της τρισδιάστατης εκτύπωσης, είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. Καθώς όπως αναφέρεται από τον συνεντευξιαζόμενο ATH – 1 

«Και στον τομέα της ναυτιλίας η τεχνολογική εξέλιξη θεωρείται πολύ σημαντική, 

τόσο που εάν κάποιος δεν εξελιχθεί κινδυνεύει ακόμα και η επιβίωση – survivability, 

της εταιρείας». Ταυτόχρονα, ο MM – 1 αναφέρει ότι «Η τεχνολογική εξέλιξη 

θεωρείται αρκετά σημαντική καθώς η Ναυτιλία είναι ένας κλάδος που επηρεάζεται 

ιδιαίτερα από τις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα κατασκευής και εξοπλισμού 

πλοίου…». 

Επιπρόσθετα, σημαντική και ενδιαφέρουσα θεωρήθηκε από το σύνολο, με 

εξαίρεση έναν συνεντευξιαζόμενο, και η εφαρμογή μιας τεχνολογίας που θα 

σχετίζεται με την τρισδιάστατη εκτύπωση, καθώς πιστεύεται ότι μπορεί να βοηθήσει 

στην ανάπτυξη και περαιτέρω εξέλιξη του τομέα.  

Ειδικότερα, αναφέρεται από τον N – 2 ότι η εφαρμογή αποτελεί μια 

«ενδιαφέρουσα προοπτική για όλους τους τομείς της βιομηχανίας», και από τον F – 1 

ότι «Υπό προϋποθέσεις η τρισδιάστατη εκτύπωση θα μπορούσε να βοηθήσει στην 

βιομηχανία και στη ναυτιλία ιδίως σε προϊόντα που είναι φτιαγμένα από συγκριμένα 

υλικά όπως μέταλλο και πλαστικό. Ωστόσο για την δημιουργία του μοντέλου 

χρειάζονται διάφορες πληροφορίες που ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες, ειδικά 

εάν αφορά συνθέτη και περιπλοκή κατασκευή». Από την άλλη, ο DS – 1 σχολιάζει 

ότι «Δεν πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λόγο του ότι στον τομέα μας και 

με βάση τα υλικά και το μέγεθος των ανταλλακτικών δεν θα μπορεί να 

ανταπεξέλθει». 

Ακόμη, σχετικά με τη χρησιμότητα μιας τεχνολογίας τρισδιάστατης 

εκτύπωσης θεωρήθηκε ότι θα είναι πολύ έως και αρκετά χρήσιμη στον τομέα της 

ναυτιλίας, αφού θα μπορούσε να παρέχει πολλές ευκολίες στην επισκευή των πλοίων. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον συμμετέχοντα ATH – 2, ο οποίος δήλωσε ότι «Για 
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μικρά εξαρτήματα – ανταλλακτικά ίσως θα ήταν χρήσιμη εφόσον ο χρόνος 

παραγωγής τους θα ήταν αρκετά μικρός».  

Επιπλέον, ο F – 1 ανέφερε χρήσιμη την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής, 

προσθέτοντας όμως και κάποιους ενδοιασμούς σχετικά  με τις συνθήκες που 

επικρατούν πάνω σε ένα πλοίο, δηλώνοντας ότι «Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να 

έχει εφαρμογή εάν και εφόσον εξασφαλιζόταν η ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού με 

δοκιμές και πιστοποίηση, λαμβάνοντας υπόψιν το περιβάλλον και τις συνθήκες που 

επικρατούν στο πλοίο όπως ο κυματισμός της θάλασσας, οι δονήσεις, οι ασταθείς 

θερμοκρασίες, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και η εξειδίκευση του χρήστη για 

τον σωστό χειρισμό του εκτυπωτή». 

Ωστόσο, υπάρχει και μια αντίρρηση από έναν συνεντευξιαζόμενο, και 

συγκεκριμένα τον DS – 1, ο οποίος αναφέρει ότι «Δεν πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμη 

καθώς τα μέγεθος των ανταλλακτικών δεν θεωρώ ότι ενδείκνυται για την τεχνολογία 

αυτή», και προσθέτει ότι ίσως η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης θα πρέπει 

να εξελιχθεί περισσότερο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη βαριά βιομηχανία της 

ναυτιλίας.  

Γενικώς, σχετικά με τον 2ο άξονα εκτιμάται ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας, 

αλλά και η εξέλιξη και εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης, τόσο στη ναυτιλία, 

όσο και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας είναι εξαιρετικά χρήσιμη και 

ενδιαφέρουσα, σύμφωνα πάντα με προϋποθέσεις και αρχές που καθορίζουν κάθε 

τομέα ξεχωριστά. Αυτό, φυσικά, επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που προηγήθηκε, καθώς παρατηρήθηκαν διαφορετικά μέσα και μέθοδοι 

για την ίδια τεχνολογία, ανάλογα με τις πρώτες ύλες και τους τρόπους τύπωσης. 

Γεγονός που υποδηλώνει την ταυτόχρονη ανάγκη της τεχνολογίας αυτής για εξέλιξη, 

αλλά και την ανάγκη της βιομηχανίας για υιοθέτηση της.  

 

6.3.2. Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Ναυτιλίας 

 

Προχωρώντας στον 3ο και τελευταίο θεματικό άξονα, ο οποίος σχετίζεται με 

την ανάπτυξη και την εξέλιξη του τομέα της ναυτιλίας συγκριτικά με την 

αναφερόμενη τεχνολογία,  παρατηρήθηκε ότι η εφαρμογή της θα μπορούσε να 

βελτιώσει τομείς όπως ο σχεδιασμός, η εκτέλεση – παραγωγή, η προσαρμογή, αλλά 

και τον χρόνο παράδοσης των ανταλλακτικών. Συγκεκριμένα, ο ATH – 1 δήλωσε στη 
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συνέντευξη του ότι «Θα μπορούσαν να βελτιωθούν όλα τα παραπάνω, επειδή με την 

τρισδιάστατη εκτύπωση δεν υπάρχουν όρια ούτε στην σχεδίαση, αλλά ούτε και στο 

κόστος (π.χ. κόστος καλουπιού για ένα μοναδικό προϊόν)», ενώ ο συμμετέχοντας MM 

– 1 προσθέτει στις γενικές παρατηρήσεις ότι «Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της 

εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της 

ψηφιοποίησης και των Η/Υ…».  

Βέβαια από την πλειοψηφία, τονίζεται, και στην περίπτωση αυτή, η ανάγκη 

για τήρηση βασικών προϋποθέσεων. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα να αποτελεί η 

απάντηση του MM – 1, ο οποίος αναφέρει ότι «Ένας τομέας που πρέπει να μελετηθεί 

περαιτέρω σε σχέση με την τεχνολογία αυτή είναι η πιστοποίηση του παραγομένου 

προϊόντος καθώς στη ναυτιλία τα περισσότερα προϊόντα έχουν συγκεκριμένο type 

approval».  

Στη συνέχεια, όσον αφορά την χρήση της τεχνολογίας αυτής σε θέματα 

μείωσης κόστους, είτε αυτό αφορά το καθαρά οικονομικό κομμάτι της εταιρείας, είτε 

τους χρόνους παράδοσης των ανταλλακτικών, διακρίνεται ότι η χρήση τρισδιάστατων 

εκτυπωτών μπορεί να βοηθήσει τον τομέα αυτό, με την διαπίστωση αυτή να 

επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, που προηγήθηκε, 

αλλά και από την παρούσα έρευνα.  

Πιο συγκεκριμένα, από την βιβλιογραφία παρατηρήθηκε ότι το κόστος από 

την χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι σημαντικά μικρότερο από το κόστος 

που απαιτείται για την δημιουργία, την αγορά και φυσικά την αποστολή των 

ανταλλακτικών στο πλοίο. Υπολογίζοντας παράλληλα και το κόστος που ζημιώνει 

την εταιρεία μέχρι την επισκευή αυτού. Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να 

κυμαίνονται και οι συμμετέχοντες στην έρευνα, καθώς αναφέρεται ότι τόσο η 

παραγωγή, όσο και η διανομή των ανταλλακτικών θα είναι ταχύτερη, με αποτέλεσμα 

και την ταχύτερη επισκευή του πλοίου. Με τον συνεντευξιαζόμενο Ν – 1 να δηλώνει 

ότι «Προφανώς η ευχέρεια του πληρώματος να μπορεί να «δημιουργεί» 

ανταλλακτικά σε οποιοδήποτε μέρος βρίσκεται, εξυπηρετεί τη μείωση χρόνου και 

χρήματος που σπαταλιέται για το κάθε πλοίο». 

Ωστόσο, εξαίρεση στα προαναφερόμενα, αποτελεί ο συμμετέχων DS – 1, ο 

οποίος γενικώς πιστεύει ότι η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης δεν 

ενδείκνυται για τη ναυτιλία, αυτή κάθε αυτή, καθώς δεν υπάρχει επαρκής ανάπτυξη, 

αλλά και ικανοποιητικές προϋποθέσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Δεν 



 

83 
 

πιστεύω ότι η τεχνολογία αυτή εξυπηρετεί τις ναυτιλιακές κατά βάση, αλλά κυρίως 

τις τεχνικές εταιρείες και τους προμηθευτές». Και προσθέτει ότι «Η τεχνολογία της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης θα μπορούσε να ευδοκιμήσει στον τομέα των σκαφών 

αναψυχής».  

Ταυτόχρονα με τις αναφορές του ανωτέρω συνεντευξιαζόμενου, 

παρατηρούνται και οι διφορούμενες απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την 

διαφοροποίηση της εταιρείας από την χρήση της τεχνολογίας αυτής, και την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον 

ΜΜ – 1 ότι «Αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει την εταιρεία στην 

εξοικονόμηση πόρων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση αλλά δεν θεωρώ ότι 

θα μπορούσε άμεσα να διαφοροποιήσει σημαντικά την εταιρεία έναντι του 

ανταγωνισμού. Αυτό θα μπορούσε να εξετασθεί σε βάθος χρόνου και όταν η 

εφαρμογή της στη Ναυτιλία προχωρήσει σημαντικά», με τον F – 1 να προσθέτει «Δε 

νομίζω ότι η σχεδίαση, η εκτέλεση και η παραγωγή των προϊόντων αφορούν τον 

τομέα του ανταγωνισμού, αλλά κυρίως τον τομέα των προμηθευτών».  

Κλείνοντας, σχετικά με τον 3ο άξονα και την ανάπτυξη και εξέλιξη του τομέα 

της ναυτιλίας από τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης διαπιστώνεται από τον 

ερευνητή ότι ενώ οι προοπτικές είναι ικανοποιητικές και ευοίωνες, δεν διαφαίνεται να 

αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία έναντι του ανταγωνισμού. 

Παρόλα αυτά, όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές τα πλεονεκτήματα που μπορεί να 

έχει μια ναυτιλιακή εταιρεία από την χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι πολλαπλά 

και κυμαίνονται, κυρίως, γύρω από τον οικονομικό τομέα, στην ευρεία του διάσταση.  

 

6.4. Παρατηρήσεις  
 

Στην παρούσα εμπειρική έρευνα έγινε η εφαρμογή ενός πλαισίου 

επεξεργασίας των δεδομένων της βάση δύο κατηγοριών, α. ποσοτική επεξεργασία 

των δημογραφικών στοιχείων – χρήση περιγραφικής στατιστικής και β. ποιοτική 

ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τεχνολογία της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης και η εφαρμογή της στον τομέα της ναυτιλίας, με την 

δημιουργία ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα πλοία, μπορεί να επιφέρει μια 

ενδιαφέρουσα και σημαντική εξέλιξη στον τομέα, με ποικίλα οφέλη για την κάθε 

εταιρεία ξεχωριστά, αλλά και γενικότερα για τον κλάδο.  
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Συμπεράσματα 
 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση βρίσκεται στο επίκεντρο των μέσων τα τελευταία 

χρόνια. Πρόκειται για μια τεχνολογία ευρέος φάσματος, βοηθώντας την βιομηχανία 

να αναπτυχθεί, και για τον λόγο αυτό αποτελεί επαναστατική μέθοδο. Η ανάπτυξη 

και η εξέλιξη της τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης έχει θέση ως στόχο να 

μεταβάλλει με ποικίλους τρόπους την οικονομία και την καθημερινή ζωή του 

ανθρώπου.  

Η εφαρμογή της προσωποποιημένης παραγωγής, συνδυάζοντας τις νέες 

τεχνολογίες, το διαδίκτυο και τη ταχεία παραγωγή, αλλάζει απροσδόκητα την πορεία 

της μέχρι τώρα συμβατικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, με την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής, φαίνεται να μεταβάλλεται και η παγκόσμια 

οικονομία, σε διάφορους τομείς, όπως π.χ. είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Η άμεση 

παραγωγή προϊόντων μειώνει την ανάγκη ύπαρξης αποθηκευτικών χώρων και 

μεταφορών. Στα παραπάνω, αλλά και σε πολλά άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρει 

η τεχνολογία αυτή, έρχονται να προστεθούν και η ευκολία και η αμεσότητα της 

δημιουργίας τελικών προϊόντων χωρίς όρια.  

Ωστόσο, φυσικά και δεν πρόκειται για μια μονομερή πρακτική, αλλά περιέχει 

και κινδύνους, όπως είναι η εξαφάνιση του πρωτότυπου και του αυθεντικού, η 

ευκολία στην παραγωγή απαγορευμένων αγαθών, αλλά και το κόστος και η 

ανθεκτικότητα των αντικειμένων που δημιουργούνται, τα οποία και θα πρέπει να 

διερευνηθούν περαιτέρω και να διευθετηθούν.  

Παρόλα αυτά, αποτελεί μια τεχνολογία που εξελίσσεται συνεχώς, και 

καθημερινά βρίσκει εφαρμογή σε νέους τομείς, εκμοντερνίζοντας τους. Για 

παράδειγμα μερικοί από τους τομείς που εφαρμόζεται αποτελούν η αρχιτεκτονική, η 

ιατρική, η οδοντιατρική, η εκπαίδευση, η κοσμηματοποιία, η αρχαιολογία, η τέχνη, η 

ναυπηγική, κλπ., με τον τομέα της ναυτιλίας να προκαλεί το άμεσο ενδιαφέρον του 

συγγραφέα και να αποτελεί το κύριο θέμα της παρούσας εργασίας.  

Αναλυτικότερα, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της συμβολής 

της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης ανταλλακτικών στον τομέα της 

ναυτιλίας. Πιο αναλυτικά, στόχος της είναι να αναδείξει τη σημασία, τις εφαρμογές, 

καθώς και την επίδραση της τρισδιάστατης εκτύπωσης με τις αλλαγές, που 
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αναμένεται αυτή να φέρει, στις διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και της 

βιομηχανίας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Γενικά, 

μέσω της παρούσας μελέτης αναμένεται να διασαφηνιστεί ο όρος της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, αλλά και να μελετηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της στη ναυτιλία.  

Προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι στόχοι της μελέτης 

πραγματοποιήθηκε έρευνα δύο σημείων, α. δευτερογενής έρευνα, όπου μελετήθηκε η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθογραφία σχετικά με το θέμα της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης και τις εφαρμογές της, και β. πρωτογενής ποιοτική έρευνα, με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίου, όπου πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε εργαζομένους 

ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  

Σχετικά με την πρωτογενή έρευνα, το δείγμα της αποτελούνταν από 8 

εργαζομένους, κυρίως άνδρες, και μια γυναίκα, με την πλειοψηφία να ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα από 40 έως 50 ετών, και να εργάζεται στην ίδια εταιρεία από 1 έως 

έτη. Ακόμη, 6 από τους 8 ανήκουν στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας τους, 1 είναι 

διευθύνων σύμβουλος και 1 είναι επόπτης. Ενώ, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας έγινε μέσω της ανάλυσης των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν, 

μελετώντας τις συνεντεύξεις ανά θεματικό άξονα. 

Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματα, όσον αφορά τον 1ο θεματικό άξονα, ο οποίος 

σχετίζεται με τη γνώση της τεχνολογίας αυτής και τις εφαρμογές της, έδειξαν ότι το 

σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα γνωρίζει την τεχνολογία της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, με την πλειοψηφία να γνωρίζει και τις εφαρμογές της.  Ωστόσο, οι 

γνώσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, καθώς η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων ολοκληρώνοντας τις συνεντεύξεις δήλωσε ότι θα ήθελε να 

ενημερωθεί περαιτέρω για την τεχνολογία αυτή. 

Συνεχίζοντας με τον 2ο θεματικό άξονα, ο οποίος αφορά την σημαντικότητα 

της τεχνολογίας που μελετάται, παρατηρήθηκε ότι για το σύνολο του δείγματος, ότι η 

εξέλιξη της τεχνολογίας, γενικά, αλλά και ειδικά της τρισδιάστατης εκτύπωσης, είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. Επιπρόσθετα, σημαντική και ενδιαφέρουσα θεωρήθηκε από το 

σύνολο, με εξαίρεση έναν συνεντευξιαζόμενο, και η εφαρμογή μιας τεχνολογίας που 

θα σχετίζεται με την τρισδιάστατη εκτύπωση, καθώς πιστεύεται ότι μπορεί να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη και περαιτέρω εξέλιξη του τομέα. Ακόμη, θεωρήθηκε ότι θα 

είναι πολύ έως και αρκετά χρήσιμη η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης στον 
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τομέα της ναυτιλίας, αφού θα μπορούσε να παρέχει πολλές ευκολίες στην επισκευή 

των πλοίων.  

Γενικώς, σχετικά με τον 2ο άξονα εκτιμάται ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας, 

αλλά και η εξέλιξη και εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης, τόσο στη ναυτιλία, 

όσο και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας είναι εξαιρετικά χρήσιμη και 

ενδιαφέρουσα, σύμφωνα πάντα με προϋποθέσεις και αρχές που καθορίζουν κάθε 

τομέα ξεχωριστά.  

Επιπρόσθετα, σχετικά με τον 3ο άξονα και την ανάπτυξη και την εξέλιξη του 

τομέα της ναυτιλίας συγκριτικά με την αναφερόμενη τεχνολογία,  παρατηρήθηκε ότι 

η εφαρμογή της θα μπορούσε να βελτιώσει τομείς όπως ο σχεδιασμός, η εκτέλεση – 

παραγωγή, η προσαρμογή, αλλά και τον χρόνο παράδοσης των ανταλλακτικών.  

Βέβαια από την πλειοψηφία, τονίζεται, και στην περίπτωση αυτή, η ανάγκη 

για τήρηση βασικών προϋποθέσεων. Ενώ, όσον αφορά την χρήση της τεχνολογίας 

αυτής σε θέματα μείωσης κόστους, διακρίνεται ότι η χρήση τρισδιάστατων 

εκτυπωτών μπορεί να βοηθήσει τον τομέα αυτό. Ωστόσο, παρατηρούνται 

διφορούμενες απαντήσεις σχετικά με την διαφοροποίηση της εταιρείας από την 

χρήση της τεχνολογίας αυτής, και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Κλείνοντας, σχετικά με τον 3ο άξονα και την ανάπτυξη και εξέλιξη του τομέα 

της ναυτιλίας από τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης διαπιστώνεται από τον 

ερευνητή ότι ενώ οι προοπτικές είναι ικανοποιητικές και ευοίωνες, δεν διαφαίνεται να 

αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία έναντι του ανταγωνισμού. 

Παρόλα αυτά, όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές τα πλεονεκτήματα που μπορεί να 

έχει μια ναυτιλιακή εταιρεία από την χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι πολλαπλά 

και κυμαίνονται, κυρίως, γύρω από τον οικονομικό τομέα, στην ευρεία του διάσταση.  

Ολοκληρώνοντας την έρευνα, αξίζει να σημειωθεί ότι στη σύγχρονη εποχή, η 

ανάπτυξη και η αξιοποίηση της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης αποτελεί 

αδιαμφισβήτητο γεγονός. Η δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων και οι 

διαφορετικές μέθοδοι της τεχνολογίας αυτής, έχουν όλο και περισσότερο απήχηση 

και επιρροή στη σύγχρονη βιομηχανία, αλλά και την καθημερινή ζωή. Άλλωστε, 

πρόκειται για μια τεχνολογία, χωρίς όρια και με ανεξάντλητες προοπτικές, που όπως 

έχει αναφερθεί, θα επιφέρει επανάσταση, αφού ενδέχεται να μεταβάλλει τη ζωή, τις 

επιχειρήσεις, αλλά και την οικονομία και τα πρότυπα του πλανήτη, πολύ πιο άμεσα 

από ότι φαντάζεται ο καθένας.  
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Το μέλλον της τρισδιάστατης εκτύπωσης  
 

Πολλοί υποστηρικτές των νέων τεχνολογιών αλλά και τις τεχνολογίας της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης πιστεύουν ότι η ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας 

θα αλλάξει ριζικά τη φύση της παραγωγής και του εμπορίου. Και αυτό επειδή οι ίδιοι 

οι καταναλωτές θα μπορούν με τη γνώση ηλεκτρονικού σχεδίου και έναν 

τρισδιάστατο εκτυπωτή να δημιουργήσουν μόνοι τους, στο σπίτι τους, τα αγαθά που 

χρειάζονται, αντί να τα αγοράσουν έτοιμα από κάποιον τρίτο. Πρόκειται για μια 

τεχνολογία που συνεχώς βελτιώνεται και προβλέπεται ότι θα φέρει σημαντικές 

αλλαγές στον κόσμο.  

Πάραυτα, υπάρχουν και υποστηρικτές της θεωρίας ότι η συμβατική 

διαδικασία παραγωγής δεν θα εκλείψει, απλώς θα διαφοροποιηθεί. Με άλλα λόγια, 

προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιούν και 

θα αξιοποιούν με κάθε δυνατό τρόπο την τεχνολογία αυτή, δημιουργώντας 

εμπορικούς σταθμούς τρισδιάστατων εκτυπώσεων αντικειμένων  

Γενικώς, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί ένα 

σημαντικό επίτευγμα του σύγχρονου κόσμου. Είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται 

ραγδαία και έχει ή μπορεί να βοηθήσει πολλούς άλλους τομείς, με απώτερο σκοπό 

την γενικότερη ανάπτυξη. Και αυτό διότι δίνει τη δυνατότητα κατασκευής προϊόντων 

και αγαθών με πολύ μικρό κόστος, τόσο οικονομικό, όσο και περιβαλλοντικό. 

Παράλληλα, προσφέρει και ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων καθώς 

προβάλει και επαινεί την δημιουργικότητα του ανθρώπου. Αποτελεί, λοιπόν μια 

τεχνολογία με σημαντικές προοπτικές για το μέλλον, και είναι βέβαιο ότι θα έχει 

καθοριστικό ρόλο στα επόμενα χρόνια, προκαλώντας, ίσως, μια νέα «βιομηχανική 

επανάσταση». 
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Παράρτημα 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 3D Εκτυπώσεις Ανταλλακτικών, εφαρμογές 

στην Ναυτιλιακή βιομηχανία 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει στην εκπλήρωση της 

διπλωματικής εργασίας του Αγγελάκη Αριστείδη με θέμα 3D Εκτυπώσεις 

Ανταλλακτικών; Εφαρμογές στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία. Αποτελεί σημαντικό μέρος 

της έρευνας και έχει ως στόχο να εκτιμήσει τη χρήση της τεχνολογίας αυτής σε έναν 

βασικό τομέα της Ελλάδας, τη Ναυτιλία. Οι απαντήσεις είναι απολύτως 

εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση 

των σκοπών της διπλωματικής εργασίας. 

Σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας! 

 

1. Φύλο: 

Άνδρας  

Γυναίκα 

 

2. Ηλικία: 

18-30 ετών 

30-40 ετών 

40-50 ετών 

50 ετών και άνω 

 

3. Θέση στην εταιρεία: 

 

4. Έτη υπηρεσίας στην εταιρεία: 

1-5 έτη 

5-10 έτη 

10 έτη και άνω 

 



 

93 
 

5. Γνωρίζετε τι είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing); 

Ναι  

Όχι  

 

6. Γνωρίζεται τις εφαρμογές της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing); 

Ναι 

Όχι 

 

7. Πόσο σημαντική θεωρείτε την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα που 

εργάζεστε; 

 

8. Πόσο ενδιαφέρουσα θεωρείτε την εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης 

στην βιομηχανία γενικά, αλλά και στη ναυτιλία ειδικότερα; 

 

9. Πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμη η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής στην 

εταιρεία που εργάζεστε, για την παραγωγή ανταλλακτικών; Και γιατί; 

 

10. Πιστεύετε ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα μπορούσε να βελτιώσει το 

σχεδιασμό, την εκτέλεση, την προσαρμογή και τον χρόνο παράδοσης των 

προϊόντων; Και γιατί; 

 

11.  Πιστεύετε ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα μπορούσε να μειώσει το κόστος 

(οικονομικό και χρονικό) για την εύρεση και αντικατάσταση ανταλλακτικών; 

Και γιατί; 

 

12. Πιστεύετε ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την 

εταιρεία σας και να της δώσει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του 

ανταγωνισμού; 

 

13. Είστε διατεθειμένος/η να ενημερωθείτε περισσότερο σχετικά με αυτή την 

τεχνολογία; 

 

14. Εάν η εταιρεία σας, σας πρότεινε να οργανώσετε ένα τμήμα που να σχετίζεται 

με την τρισδιάστατη εκτύπωση θα το αποδεχόσασταν; Και γιατί; 


