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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία με θέμα: «Χρήση Μηχανικής Μάθησης σε Ανοιχτά 

Κυβερνητικά Δεδομένα: Πρόβλεψη κρίσιμων υγειονομικών παραβάσεων στην πόλη του 

Chicago» διενεργήθηκε στο πλαίσιο της απόκτησης του μεταπτυχιακού διπλώματος από 

το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συγκεκριμένα από το Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των 

Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 

2020-21.          

 Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελεί μια έρευνα προβλεπτικής 

αναλυτικής σχετικά με τους υγειονομικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στην πόλη 

του Chicago στις ΗΠΑ. Πρόκειται για μία ανάλυση δεδομένων από προγενέστερους 

υγειονομικούς ελέγχους καταστημάτων τροφίμων, με σκοπό την πρόβλεψη των κρίσιμων 

παραβάσεων του υγειονομικού κώδικα. Κύριος στόχος της εργασίας είναι να εξεταστεί 

αν στους υγειονομικούς ελέγχους κάθε επιχείρησης εντοπιστεί κρίσιμη παράβαση ή όχι. 

Το εν λόγω πρόβλημα εμπίπτει στην κατηγορία προβλημάτων κατηγοριοποίησης, καθώς 

η εξαρτημένη μεταβλητή είναι δίτιμη και λαμβάνει τις τιμές 1 (αν βρεθεί τουλάχιστον 

μία κρίσιμη παράβαση) ή 0 (αν δεν βρεθεί καμία κρίσιμη παράβαση).   

 Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την ανάλυση δεδομένων όσο και 

για την πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής ήτανε ο αλγόριθμος XGBoost που 

υλοποιήθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Ο XGBoost είναι ένας αλγόριθμος 

μηχανικής μάθησης που βασίζεται σε δέντρα αποφάσεων και θεωρείται ένας από τους 

πιο αποτελεσματικούς σύγχρονους αλγορίθμους στη μηχανική μάθηση (ειδικά στους 

διαγωνισμούς του Kaggle) λόγω της ταχύτητας εκτέλεσης και απόδοσής του.   

 Η ερμηνεία του προβλεπτικού μοντέλου μηχανικής μάθησης της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε με τη βιβλιοθήκη SHAP της Python. Η 

συγκεκριμένη βιβλιοθήκη διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες για τη χρήση των τιμών 

Shapley από τη θεωρία παιγνίων.  

  

Λέξεις κλειδιά: Υγειονομική επιθεώρηση, κρίσιμη παράβαση, XGBoost, SHAP  
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Abstract 
 

The present dissertation on «Using Machine Learning in Open Government Data: 

Predicting critical health violations in Chicago» was conducted in the context of obtaining 

the postgraduate diploma from the University of Macedonia and specifically for the 

Master in Business Analytics and Data Science during the academic year 2020-21.

 This master thesis constitutes a research on predictive analytics concerning food 

inspections in the city of Chicago. It is an analysis of data from previous food inspections 

with the aim of predicting critical violations of the health code. The main target of the 

dissertation is to investigate whether there was a critical violation in food inspections of 

each facility. The aforementioned problem lies within the problems of classification as 

the dependent variable has two values and receives the value of 1 (if there is at least one 

critical violation) or 0 (if there is no critical violation).     

 The software used not only for the data analysis but also for the forecast of the 

dependent variable was the algorithm XGBoost which was implemented in the Python 

programming language. XGBoost is an algorithm of machine learning which is based on 

decision trees and is regarded as one of the most effective modern algorithms in machine 

learning (especially in Kaggle competitions) because of its speed of execution and its 

efficiency.           

 The interpretation of the predictive machine learning model of this master thesis, 

was performed with the SHAP library in Python. This library has built-in functions for 

the usage of Shapley values from game theory.  

 

Keywords: Food inspection, critical violation, XGBoost, SHAP  
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1. Εισαγωγή 

1.1 Διατύπωση προβλήματος  

 Παγκοσμίως, οι καταναλωτές δικαιούνται συνταγματικά την πρόσβαση σε 

ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα, έτσι οι εκάστοτε κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι 

το δικαίωμα αυτό διατηρείται ακέραιο με τη θέσπιση κανονισμών και την επαλήθευση 

της συμμόρφωσης με αυτούς τους κανονισμούς μέσω ενεργειών επιβολής. Επειδή η υγεία 

είναι το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου, η επιθεώρηση τροφίμων βρίσκεται στο επίκεντρο 

του συστήματος ελέγχου και επιβολής ποινών.  

 Η προσέγγιση για την επιθεώρηση τροφίμων έχει μετατραπεί από κυρίως 

αντιδραστική, βασισμένη στην επιθεώρηση του τελικού προϊόντος, σε προληπτική και 

βασισμένη στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την προετοιμασία και 

επεξεργασία του προϊόντος. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός επιθεώρησης βάσει του κινδύνου, 

έχει επίσης το πλεονέκτημα να βοηθήσει τις αρχές να αξιοποιήσουν τους (συχνά 

σπάνιους) πόρους τους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο προκειμένου οι επιθεωρήσεις να 

γίνονται πιο στοχευμένα και να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

 Ο όρος food inspection ορίζεται ως η επιθεώρηση των τροφίμων για τη 

διασφάλιση υγιεινών και καθαρών προϊόντων απαλλαγμένων από επικίνδυνα μικρόβια ή 

χημικές μολύνσεις, φυσικές ή πρόσθετες επιβλαβείς ουσίες και αποσυνθέσεις κατά την 

παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία κ.λπ. (Medical Concept Reference Encyclopedia). 

 Οι επιθεωρήσεις των τροφίμων είναι μία από τις πολλές διαδικασίες που 

εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις για να διασφαλίσουν ότι τα τρόφιμα είναι καθαρά και 

ασφαλή για τους καταναλωτές. Καθώς η προετοιμασία πολλών τροφίμων 

πραγματοποιείται συνήθως κεκλεισμένων των θυρών, οι πελάτες συχνά δεν γνωρίζουν 

πώς κατασκευάζονται τα προϊόντα τους και αν είναι κατάλληλα για κατανάλωση. 

 Οι τακτικές επιθεωρήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις κακές 

πρακτικές χειρισμού και διατήρησης των τροφίμων αλλά και την πιθανή εξάπλωση των 

ασθενειών και των μολύνσεων. 

 Το αποτέλεσμα αυτών των υγειονομικών επιθεωρήσεων, είναι τα καταστήματα 

τροφίμων να περάσουν επιτυχώς ή να αποτύχουν. Βασικό εύρημα οποιασδήποτε 

επιθεώρησης τροφίμων είναι εάν μια επιχείρηση τροφίμων διαπράττει κρίσιμη παράβαση 

ή όχι. Αυτές οι παραβάσεις, αφενός αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία 
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ή την αποτυχία των καταστημάτων τροφίμων στους ελέγχους, αφετέρου αποτελούν κύρια 

αιτία πρόκλησης διατροφικών διαταραχών που μπορούν να επιφέρουν μέχρι και το 

θάνατο του καταναλωτή.  

 Κατά συνέπεια ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει στις επιθεωρήσεις των 

τροφίμων είναι με ποιον τρόπο θα προσδιοριστούν τα καταστήματα τροφίμων στα οποία 

εντοπίζονται κρίσιμες παραβάσεις, κάνοντας έτσι τους ειδικούς να στραφούν σε 

επιστημονικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και σε μοντέλα πρόβλεψης. 

 

1.2 Στόχος εργασίας  

 Ο στόχος αυτής της ερευνητικής διαδικασίας, είναι η δημιουργία ενός 

προβλεπτικού μοντέλου ικανού να εντοπίσει τυχόν κρίσιμες παραβάσεις στους 

υγειονομικούς ελέγχους των καταστημάτων τροφίμων της πόλης του Chicago των ΗΠΑ 

χρησιμοποιώντας ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα από την πύλη δεδομένων του Chicago. 

Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπιστούν τα πιο επιζήμια, για την υγεία, καταστήματα 

τροφίμων, έτσι ώστε οι υγειονομικοί έλεγχοι να γίνονται πιο στοχευμένα. Το κίνητρο για 

την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ήταν η έρευνα της ομάδας των αναλυτών της 

πόλης του Chicago που πραγματοποιήθηκε το 2014-15.   

 

1.3 Περιεχόμενα μελέτης 

 Η παρούσα εργασία ακολουθεί την παρακάτω δομή. Στα δύο πρώτα κεφάλαια 

γίνεται επεξήγηση των βασικών εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν στη διπλωματική 

εργασία. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται η κατανόηση της έρευνας πάνω στην οποία 

βασίστηκε η παρούσα εργασία. Στο τέταρτο κεφάλαιο διευκρινίζεται η πηγή των 

δεδομένων και παρουσιάζεται το βασικό σύνολο δεδομένων. Τα επόμενα δύο κεφάλαια 

περιλαμβάνουν την εξερεύνηση και την επεξεργασία των δεδομένων. Τέλος, γίνεται η 

εφαρμογή και η ερμηνεία του μοντέλου μηχανικής μάθησης και η εξαγωγή των 

πορισμάτων. 
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2. Μεθοδολογία εργασίας 

 

 Η αφορμή για την επιλογή του θέματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

υπήρξε η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα αναλυτών της πόλης του 

Chicago το 2014-15. Προκειμένου να υλοποιηθεί η μελέτη αυτής της έρευνας, 

απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η κατανόηση του υγειονομικού κώδικα και ο τρόπος 

λειτουργίας των υγειονομικών επιθεωρήσεων στην πόλη του Chicago των ΗΠΑ. Γι’ αυτό 

το λόγο, αρχικά πραγματοποιήθηκε μία ιστορική αναδρομή προκειμένου να γίνει πλήρως 

κατανοητή η εξέλιξη της ασφάλειας των τροφίμων και η θέσπιση των υγειονομικών 

επιθεωρήσεων. Στη συνέχεια, μελετήθηκαν τα είδη των υγειονομικών επιθεωρήσεων, ο 

υγειονομικός κώδικας καθώς και οι αλλαγές αυτού που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο του 

2018.        

 Αφού έγιναν κατανοητές οι παραπάνω έννοιες και διαδικασίες, 

πραγματοποιήθηκε η εκτενέστερη μελέτη του εξειδικευμένου κώδικα των αναλυτών στη 

γλώσσα προγραμματισμού R. Η ομάδα των αναλυτών κατασκεύασε ένα μοντέλο 

λογιστικής παλινδρόμησης, προκειμένου να παράξει την πιθανότητα να εντοπιστεί 

τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση ή όχι στους υγειονομικούς ελέγχους των 

καταστημάτων τροφίμων. Το μοντέλο αυτό, δοκιμάστηκε σε πραγματικό χρόνο τον 

Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2014 και τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη συμβολή της 

μηχανικής μάθησης σε προβλήματα προβλεπτικής αναλυτικής. 

 Ακολούθως, έγινε ενδελεχής αναζήτηση στο διαδίκτυο για τον εντοπισμό των 

συνόλων δεδομένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην περάτωση της εν λόγω 

διπλωματικής εργασίας. Τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία προήλθαν από την πύλη δεδομένων του Chicago.  

 Αφού βρέθηκαν τα κατάλληλα σύνολα δεδομένων, στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε η διερευνητική ανάλυση των δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, έγινε 

καλύτερη κατανόηση των δεδομένων και προέκυψαν κάποιες πρώτες παρατηρήσεις και 

συμπεράσματα.  

 Το επόμενο στάδιο, σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων. Σε αυτό το 

στάδιο περιλαμβάνονται ο καθαρισμός των δεδομένων (data cleaning), η ένωση των 

διαφορετικών συνόλων δεδομένων καθώς και η δημιουργία των μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν στο προβλεπτικό μοντέλο.   
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 Ύστερα, μελετήθηκε ο αλγόριθμος XGBoost μαζί με κάποιες βασικές έννοιες 

που σχετίζονται με την προβλεπτική αναλυτική. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε το 

προβλεπτικό μοντέλο μηχανικής μάθησης και ρυθμίστηκαν οι παράμετροι του μοντέλου 

στη γλώσσα προγραμματισμού Python.     

 Στο τελευταίο κεφάλαιο, έγινε η ερμηνεία του μοντέλου μηχανικής μάθησης με 

τη βιβλιοθήκη SHAP και ακολούθως η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή 

των συμπερασμάτων από όσα προηγήθηκαν. Βάσει αυτών, έγιναν προτάσεις στο 

Δημόσιο Τμήμα Υγείας του Chicago. Ακόμη, αναφέρονται εκείνα τα στοιχεία που 

ενδεχομένως θα βοηθούσαν στη βελτίωση του προβλεπτικού μοντέλου της παρούσας 

εργασίας καθώς και θα αποτελούσαν την αφετηρία για περαιτέρω έρευνα.     
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3. Υγειονομικοί έλεγχοι στο Chicago 

3.1 Ιστορική αναδρομή της ασφάλειας τροφίμων στις ΗΠΑ  

 Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι αρρωσταίνουν από ασθένειες 

τροφίμων από τους πρώτους αιώνες της ύπαρξής τους. Πράγματι, πολλές τεχνικές 

παρασκευής τροφίμων, όπως το μαγείρεμα, το αλάτισμα, η κονσερβοποίηση και η 

ζύμωση, προήλθαν από την ανάγκη για μείωση των ασθενειών των τροφίμων.  

 Οι ιστορικές αναφορές για τροφικές ασθένειες χρονολογούνται από την 

αρχαιότητα. Η πρώτη προτεινόμενη τεκμηριωμένη περίπτωση γνωστής ασθένειας λόγω 

τροφίμων χρονολογείται από το 323 π.Χ. Σύμφωνα με τους γιατρούς του Πανεπιστημίου 

του Maryland που μελέτησαν ιστορικές αναφορές για τα συμπτώματα και τον θάνατο του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο αρχαίος ηγεμόνας πιστεύεται ότι πέθανε από τυφοειδή πυρετό, 

ο οποίος προκλήθηκε από τη σαλμονέλα (Oldach , Richard, Borza, & Benitez, 1998). 

 Αν και η υπάρχουσα τεχνολογία και επιστήμη από τις οποίες επωφελούνται οι 

σημερινές κοινωνίες δεν υπήρχαν πριν από εκατοντάδες χρόνια, οι άνθρωποι 

ανησυχούσαν χρόνια για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Στη σύγχρονη 

εποχή, το 1862, ο Πρόεδρος Abraham Lincoln δημιούργησε το Υπουργείο Γεωργίας των 

ΗΠΑ (USDA) και διόρισε τον χημικό Charles M. Wetherill να ηγηθεί του Τμήματος 

Χημείας, το οποίο θα γίνει το Γραφείο Χημείας το 1901 και η Υπηρεσία Τροφίμων και 

Φαρμάκων (FDA) το 1906. Την ίδια χρονιά, ψηφίστηκαν οι πρώτοι νόμοι των ΗΠΑ που 

αφορούσαν την ασφάλεια του εφοδιασμού με τρόφιμα, πιο συγκεκριμένα ο νόμος για τα 

καθαρά τρόφιμα και τα φάρμακα και ο ομοσπονδιακός νόμος για την επιθεώρηση 

κρέατος. Ο νόμος για τα καθαρά τρόφιμα και φάρμακα εμπόδισε την παραγωγή, πώληση 

ή μεταφορά νοθευμένων ή εσφαλμένων εμπορικών τροφίμων, φαρμάκων και ποτών. Ο 

ομοσπονδιακός νόμος για την επιθεώρηση κρέατος απαγόρευσε την πώληση νοθευμένου 

ή λανθασμένου σήματος κρέατος και προϊόντων κρέατος για τρόφιμα και εξασφάλισε ότι 

το κρέας και τα προϊόντα του κρέατος σφάζονται και μεταποιούνται υπό συνθήκες 

υγιεινής (North Dakota State University). 

 Το 1938, το Κογκρέσο  ψήφισε μια πλήρη αναθεώρηση του νόμου περί 

καθαρών τροφίμων και φαρμάκων του 1906. Ο νέος νόμος περιείχε αρκετές νέες 

διατάξεις, όπως: η απαίτηση αυστηρών μέτρων για την αποφυγή δηλητηριωδών ουσιών, 

έγκριση προτύπων ταυτότητας, ποιότητας , εξουσιοδότηση επιθεωρήσεων εργοστασίων. 
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 Το 1957-58,  το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο επιθεώρησης προϊόντων 

πουλερικών που επέβαλε την επιθεώρηση προϊόντων πουλερικών που πωλούνταν στο 

διακρατικό εμπόριο, ως απάντηση στην αναπτυσσόμενη αγορά έτοιμων για μαγείρεμα 

και μεταποιημένων προϊόντων πουλερικών. Ο ομοσπονδιακός νόμος για τα τρόφιμα και 

τα φάρμακα τροποποιήθηκε για να συμπεριλάβει την τροποποίηση των πρόσθετων 

τροφίμων, λόγω των ανησυχιών των καταναλωτών για τον αντίκτυπο άγνωστων χημικών 

στα τρόφιμα που κατανάλωναν. Η τροπολογία εξασφάλισε την ασφάλεια των 

συστατικών που χρησιμοποιούνταν στα επεξεργασμένα τρόφιμα (Weinroth, Belk, & 

Belk, 2018). 

 Το 1962, ο Πρόεδρος John F. Kennedy διακήρυξε το Consumer Bill of Rights, 

το οποίο ανέφερε ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια, στην ενημέρωση, 

στην επιλογή και στην ακρόαση. Αυτά τα δικαιώματα έχουν άμεση συσχέτιση με τις 

πολλές πράξεις και τροποποιήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων που προηγήθηκαν, 

και που δεν είχαν έρθει ακόμη. 

 Το 1967, ο νόμος περί σωστής συσκευασίας και επισήμανσης θεσπίστηκε για 

να αποτρέψει την αθέμιτη ή παραπλανητική συσκευασία και επισήμανση πολλών 

οικιακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων. Ο νόμος απαιτούσε τον 

προσδιορισμό του εμπορεύματος, το όνομα και την τοποθεσία του κατασκευαστή, του 

συσκευαστή ή του διανομέα και την καθαρή ποσότητα περιεχομένου ως προς το μέτρο 

του βάρους ή την αριθμητική καταμέτρηση (Federal Trade Commission). 

 Το 1970, τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) άρχισαν να κρατούν αρχεία 

για θανάτους που σχετίζονται με τροφικές ασθένειες στις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας την 

αρχή της σύγχρονης συλλογής δεδομένων για τις εστίες των τροφικών ασθενειών. 

 Το 1973, συνέβη η πρώτη μεγάλη ανάκληση τροφίμων στις ΗΠΑ, μετά από ένα 

ξέσπασμα ασθένειας σε εθνικό επίπεδο από κονσερβοποιημένα μανιτάρια. Πάνω από 75 

εκατομμύρια κονσέρβες μανιταριών αφαιρέθηκαν από τα ράφια των καταστημάτων. 

 Το 1977, δημιουργήθηκε η Υπηρεσία Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων για 

τη βαθμολόγηση και την επιθεώρηση κρέατος και πουλερικών. Αργότερα 

αναδιοργανώθηκε και μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης 

Τροφίμων (FSIS) το 1981 (North Dakota State University).     

 Το 1996, η FSIS εξέδωσε τον κανόνα ορόσημό του, Pathogen 

Reduction/HACCP Systems. Ο κανόνας επικεντρώνεται στην πρόληψη και τη μείωση 

των μικροβιακών παθογόνων παραγόντων στα ακατέργαστα προϊόντα που μπορούν να 

προκαλέσουν ασθένειες. Το HACCP εφαρμόστηκε σε όλες τις μονάδες σφαγής και 
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μεταποίησης κρέατος και πουλερικών που ελέγχθηκαν από την FSIS και το κράτος σε 

όλη τη χώρα, μεταξύ Ιανουαρίου 1997 και Ιανουαρίου 2000. 

 Το 2000, οι ηγέτες της βιομηχανίας τροφίμων δημιούργησαν την Παγκόσμια 

Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI) για να οδηγήσουν από κοινού τη 

βελτίωση της βιομηχανίας για να μειώσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των 

τροφίμων και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην παράδοση ασφαλών 

τροφίμων. 

 Το 2011, η πράξη για τον εκσυγχρονισμό της ασφάλειας των τροφίμων (FSMA) 

υπεγράφη ως νόμος. Η FSMA δίνει τη δυνατότητα στην FDA να επικεντρωθεί στα 

προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων και όχι να αντιδράσει όταν εμφανιστεί 

ένα ξέσπασμα. Η FDA θα έχει νομοθετική εντολή να απαιτεί ολοκληρωμένους, 

προληπτικούς ελέγχους βασισμένους στην επιστήμη σε όλη την προμήθεια τροφίμων, 

συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών προληπτικών ελέγχων για τις εγκαταστάσεις 

τροφίμων, υποχρεωτικών προτύπων ασφάλειας των προϊόντων και εξουσιοδότησης για 

την πρόληψη της σκόπιμης μόλυνσης. Επιπλέον, η FSMA παρέχει στην FDA τα 

απαραίτητα εργαλεία για επιθεώρηση, συμμόρφωση και αντιμετώπιση περιστατικών 

(U.S. Food and Drug Administration). 

 Η ασφάλεια των τροφίμων έχει προχωρήσει πολύ από τότε που ο Abraham 

Lincoln δημιούργησε το USDA πριν από περίπου 160 χρόνια. Και ακόμα, εκτιμάται ότι 

εκατομμύρια Αμερικανοί μολύνονται από ασθένειες τροφίμων κάθε χρόνο. Καθώς τα 

βακτήρια, οι ιοί και τα παράσιτα συνεχίζουν να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται, 

όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να 

αποτρέψουν τον πολλαπλασιασμό και την εξάπλωση αυτών των επικίνδυνων 

μικροοργανισμών. Η προστασία των τροφίμων και η υγεία των καταναλωτών, αποτελούν 

πλέον προτεραιότητα των κυβερνήσεων. Ως εκ τούτου, η θέσπιση τακτικών 

επιθεωρήσεων στα καταστήματα τροφίμων, αποτελεί ένα ουσιαστικό μέτρο για την 

εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.  
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3.2 Είδη επιθεωρήσεων  

 Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Chicago (CDPH) δεσμεύεται να προστατεύει 

την υγεία του κοινού διενεργώντας επιστημονικές επιθεωρήσεις σε όλα τα καταστήματα 

τροφίμων. Οι υγειονομικοί επιθεωρητές διενεργούν εντατικούς ελέγχους για νέες 

επιχειρήσεις, υπάρχουσες επιχειρήσεις και σε απάντηση καταγγελίας. Παρακάτω γίνεται 

επεξήγηση των διαφόρων ειδών των επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται. 

 

Επιθεωρήσεις αδειών (license)  

 Τα νέα καταστήματα τροφίμων ή σ’ αυτά που έγινε μεταβίβαση ιδιοκτησίας, 

πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για άδεια επιχείρησης αφού προηγουμένως περάσουν από 

υγειονομικό έλεγχο από το CDPH πριν από την έκδοσή της. Αφού υποβληθεί αίτηση για 

άδεια στο Τμήμα Επιχειρηματικών Υποθέσεων και Προστασίας Καταναλωτή, ένας 

υγειονομικός επιθεωρητής από το CDPH θα επικοινωνήσει με τον αιτούντα για να 

κανονίσει τον έλεγχο. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων, ο υγειονομικός 

επιθεωρητής θα αξιολογήσει τα είδη τροφίμων που θα παρασκευαστούν, τις μεθόδους 

που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία και το σερβίρισμα του φαγητού και τις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για να 

προσδιορίσουν το επίπεδο του κινδύνου 1, 2 ή 3 (όπου το 1 είναι το πιο επικίνδυνο για 

τη δημόσια υγεία) της επιχείρησης τροφίμων. Αυτό το επίπεδο κινδύνου θα 

χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του πόσο συχνά πρέπει να επιθεωρείται ένα 

κατάστημα τροφίμων (Chicago Department of Public Health, 2018). 

 

Επιθεωρήσεις ρουτίνας (canvass) 

 Μόλις αδειοδοτηθεί και αρχίσει να λειτουργεί μια επιχείρηση τροφίμων, ένας 

υγειονομικός επιθεωρητής θα αρχίσει να πραγματοποιεί περιοδικά αιφνιδιαστικούς 

ελέγχους. Η συχνότητα αυτών των επιθεωρήσεων εξαρτάται από το επίπεδο κινδύνου 

που έχει χαρακτηριστεί η επιχείρηση. Γενικά, οι επιχειρήσεις κινδύνου 1 επιθεωρούνται 

δύο φορές το χρόνο, αυτές με κίνδυνο 2 μία φορά το χρόνο και αυτές με κίνδυνο 3 κάθε 

δεύτερο έτος. Εάν εντοπιστούν προβλήματα, η επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει 

πρόστιμα ή πιθανό κλείσιμο, ανάλογα με τη σοβαρότητα των προβλημάτων (Chicago 

Department of Public Health, 2018). 
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Εικόνα 1: Καρτέλα επιθεώρησης (μέρος 1) 

Επιθεωρήσεις καταγγελιών (complaint) 

 Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται όταν γίνονται επίσημες 

καταγγελίες από τυχόν πελάτες στα καταστήματα τροφίμων. Το CDPH λαμβάνει περίπου 

4.000 τέτοιες καταγγελίες κάθε χρόνο. Συνέπειες αυτών, είναι η αύξηση των 

αιφνιδιαστικών ελέγχων από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του CDPH (Chicago 

Department of Public Health, 2018). 

 

Δοκιμαστικές επιθεωρήσεις (consultation) 

 Πρόκειται για τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση του 

ιδιοκτήτη του καταστήματος τροφίμων και προηγούνται των επιθεωρήσεων αδειών. 

Ουσιαστικά είναι ένα είδος ανεπίσημου ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν 

παραβάσεις, ελλείψεις ή άλλα συναφή προβλήματα που θα οδηγούσαν σε αποτυχία της 

επιθεώρησης για την έκδοση άδειας και λειτουργίας της επιχείρησης (Chicago 

Department of Public Health, 2018).   

 

Επαναληπτικές επιθεωρήσεις (re-inspection) 

 Στα περισσότερα είδη επιθεωρήσεων για διάφορους λόγους, μπορούν να 

προκύψουν επαναληπτικές επιθεωρήσεις για την επανεξέταση της συγκεκριμένης 

επιχείρησης (Chicago Department of Public Health, 2018). 
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Εικόνα 2: Καρτέλα επιθεώρησης (μέρος 2) 

 Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ιστοσελίδα της δημόσιας 

υγείας της πόλης του Chicago, από την 1η Ιουλίου 2018, υιοθετήθηκαν νέοι κωδικοί 

παράβασης για την καλύτερη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Συνεπώς 

κρίνεται απαραίτητη, μια σύντομη αναφορά στη διαμόρφωση των νέων πληρέστερων 

κωδικών που ισχύουν στην παρούσα μελέτη. 

3.3 Κώδικας υγιεινής 

 Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ένας υγειονομικός επιθεωρητής μπορεί 

να εκδώσει μία ή περισσότερες αναφορές στην επιχείρηση τροφίμων. Στην παρακάτω 

εικόνα παρουσιάζεται η καρτέλα του επιθεωρητή, με τους κωδικούς παράβασης και τα 

αντίστοιχα πρόστιμα πριν την αλλαγή. Είναι φανερό ότι υπήρχαν 14 κωδικοί κρίσιμων 

παραβάσεων, 15 κωδικοί σοβαρών παραβάσεων και 16 κωδικοί βασικών παραβάσεων 

(Chicago Department of Public Health, 2018). 
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3.3.1 Κρίσιμες παραβάσεις (critical) 

Supervision 

1) Person in charge present, demonstrates knowledge, and performs duties        

2) City of Chicago Food Service Sanitation Certificate        

Employee health 

3) Management, food employee and conditional employee; knowledge, responsibilities 

and reporting        

4) Proper use of restriction and exclusion        

5) Procedures for responding to vomiting and diarrheal events     

Good hygienic practices  

6) Proper eating, tasting, drinking, or tobacco use        

7) No discharge from eyes, nose, and mouth        

Preventing contamination by hands  

8) Hands clean & properly washed        

9) No bare hand contact with RTE food or a pre-approved alternative procedure 

properly allowed        

10) Adequate handwashing sinks properly supplied and accessible    

Approved source  

11) Food obtained from approved source        

12) Food received at proper temperature        

13) Food in good condition, safe, & unadulterated        
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14) Required records available: shell stock tags, parasite  

Protection from contamination  

15) Food separated and protected         

16) Food-contact surfaces: cleaned & sanitized        

17) Proper disposition of returned, previously served, reconditioned & unsafe food   

Time/temperature control for safety  

18) Proper cooking time & temperatures        

19) Proper reheating procedures for hot holding        

20) Proper cooling time and temperature        

21) Proper hot holding temperatures        

22) Proper cold holding temperatures        

23) Proper date marking and disposition        

24) Time as a Public Health Control; procedures & records       

Consumer advisory  

25) Consumer advisory provided for raw/undercooked food   

Highly susceptible populations 

26) Pasteurized foods used; prohibited foods not offered        

Food/color additives and toxic substances  

27) Food additives: approved and properly used        

28) Toxic substances properly identified, stored, & used        
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Conformance with approved procedures  

29) Compliance with variance/specialized process/HACCP 

 Οι κρίσιμες παραβάσεις δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για την υγεία, το οποίο 

συνεπάγεται υψηλή πιθανότητα πρόκλησης ασθένειας από τα τρόφιμα. Οι κρίσιμες 

παραβάσεις πρέπει να διορθωθούν άμεσα. Εάν δεν μπορούν να διορθωθούν άμεσα, η 

άδεια αναστέλλεται και η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να κλείσει. Μόλις διορθωθούν οι 

παραβάσεις, ο υπεύθυνος του καταστήματος τροφίμων πρέπει να υπογράψει ένορκη 

βεβαίωση ότι οι παραβάσεις έχουν διορθωθεί και να προγραμματίσει υγειονομική 

επιθεώρηση. Όλες οι παραβάσεις πρέπει να διορθωθούν προκειμένου να ανοίξει ξανά το 

κατάστημα τροφίμων (Chicago Department of Public Health, 2018). 

 

3.3.2 Σοβαρές παραβάσεις (serious) 

Safe food and water 

30) Pasteurized eggs used where required        

31) Water & ice from approved source        

32) Variance obtained for specialized processing methods        

Food temperature control 

33) Proper cooling methods used; adequate equipment for temperature control        

34) Plant food properly cooked for hot holding        

35) Approved thawing methods used        

36) Thermometers provided & accurate        

Food identification  

37) Food properly labeled; original container        
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Prevention of food contamination  

38) Insects, rodents, & animals not present        

39) Contamination prevented during food preparation, storage & display        

40) Personal cleanliness        

41) Wiping cloths: properly used & stored        

42) Washing fruits & vegetables  

Proper use of utensils  

43) In-use utensils: properly stored        

44) Utensils, equipment & linens: properly stored, dried, & handled        

45) Single-use/single-service articles: properly stored & used        

46) Gloves used properly  

Utensils, equipment and vending  

47) Food & non-food contact surfaces cleanable, properly designed, constructed & 

used        

48) Ware washing facilities: installed, maintained & used; test strips        

49) Non-food contact surfaces clean        

 Οι σοβαρές παραβάσεις δημιουργούν πιθανό κίνδυνο για την υγεία, εάν δεν 

διορθωθούν στο χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται από τον υγειονομικό επιθεωρητή. Εάν 

εντοπιστούν σοβαρές παραβάσεις, θα πραγματοποιηθεί ξανά αιφνιδιαστικός έλεγχος στο 

άμεσο μέλλον από τον υγειονομικό επιθεωρητή. Εάν δεν διορθωθούν και τότε, οι 

παραβάσεις αυτές θα θεωρηθούν κρίσιμες (Chicago Department of Public Health, 2018). 
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3.3.3 Βασικές παραβάσεις (minor) 

Physical facilities  

50) Hot & cold water available; adequate pressure        

51) Plumbing installed; proper backflow devices        

52) Sewage & waste water properly disposed        

53) Toilet facilities: properly constructed, supplied, & cleaned        

54) Garbage & refuse properly disposed; facilities maintained        

55) Physical facilities installed, maintained & clean        

56) Adequate ventilation & lighting; designated areas used       

Employee training  

57) IN OUT     All food employees have food handler training        

58) IN OUT     Allergen training as required        

City of Chicago ordinance compliance  

59) Previous priority foundation violation corrected        

60) Previous core violation corrected        

61) Summary Report displayed and visible to the public        

62) Compliance with Clean Indoor Air Ordinance        

63) Removal of Suspension Sign 

64) Public Health nuisance  

70) No smoking regulations 
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 Οι βασικές παραβάσεις δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

Δεν γίνεται υγειονομικός έλεγχος εάν υπάρχουν μόνο βασικές παραβάσεις. Αν μέχρι τον 

επόμενο υγειονομικό έλεγχο, δεν έχουν διορθωθεί αυτές οι παραβάσεις τότε πλέον 

θεωρούνται σοβαρές παραβάσεις (Chicago Department of Public Health, 2018). 

 Μετά τη διαμόρφωση των νέων κωδικών παράβασης στον κώδικα υγιεινής, που 

έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2018, γίνεται αντιληπτό ότι προστέθηκαν νέοι κωδικοί σε 

κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες. Πλέον υφίστανται 29 κωδικοί κρίσιμων παραβάσεων,  

20 κωδικοί σοβαρών και 16 κωδικοί βασικών, δηλαδή συνολικά 65 κωδικοί παράβασης 

σε αντίθεση με τους 45 που υπήρχαν. Συγκεκριμένα, στις επόμενες παραγράφους, θα 

αναφερθούν οι τροποποιήσεις που έγιναν για κάθε μία από τις τρεις παραπάνω 

κατηγορίες.        

 Στην κατηγορία των κρίσιμων παραβάσεων, δόθηκε έμφαση σε ότι αφορά τα 

διοικητικά καθήκοντα και τα γραφειοκρατικά θέματα όπως για παράδειγμα το 

πιστοποιητικό υγιεινής, γεγονός που δε συνέβαινε προηγουμένως. Ακόμη, σχετικά με την 

υγεία του προσωπικού και τους κανόνες υγιεινής που ίσχυαν στο παρελθόν, 

διαπιστώνεται ότι αυτοί οι κανόνες έχουν εμπλουτιστεί με επιπλέον κριτήρια. 

Παράλληλα, τα βρώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα πρέπει να 

προέρχονται από εγκεκριμένους παραγωγούς, στοιχείο που αποτελεί εξέλιξη του 

προγενέστερου συστήματος. Επιπροσθέτως, δόθηκε μεγαλύτερη σημασία στον 

περιορισμό των πρόσθετων χρωστικών και τοξικών ουσιών που εντοπίζονται στο 

φαγητό.        

 Στην κατηγορία των σοβαρών παραβάσεων, αυστηροποιήθηκαν οι έλεγχοι για 

τον εντοπισμό τυχόν τρωκτικών και εντόμων, ενώ οι κανόνες που αφορούν τη χρήση και 

τον καθαρισμό των μαγειρικών σκευών παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο αυστηρότητας. 

Επίσης, σε αυτήν την κατηγορία των παραβάσεων συμπεριλήφθηκαν νέοι κωδικοί όσον 

αφορά τη κατάλληλη θερμοκρασία του φαγητού καθώς και το πλύσιμο των φρούτων και 

των λαχανικών.     

 Στην κατηγορία των βασικών παραβάσεων, συγκαταλέγονται κυρίως οι 

κωδικοί που σχετίζονται με τη συντήρηση και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων. Στη 

συγκεκριμένη κατηγορία δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές αλλαγές με εξαίρεση την 

εκπαίδευση των εργαζομένων, η οποία κρίθηκε ιδιαιτέρως σημαντική.   
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4. Κατανόηση της έρευνας της ομάδας των αναλυτών 

 

 Το 2014-2015, υπήρχαν πάνω από 15.000 καταστήματα τροφίμων σε όλη την 

πόλη του Chicago που υπόκεινται σε επιθεωρήσεις υγιεινής από το Υπουργείο Δημόσιας 

Υγείας. Οι επιθεωρητές που ορίστηκαν υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτών των 

εγκαταστάσεων ήτανε μόλις 36, πράγμα που σήμαινε ότι ένας επιθεωρητής ήταν 

υπεύθυνος για σχεδόν 400 καταστήματα τροφίμων.  

 Με την πάροδο των χρόνων, από το 2010 μέχρι το 2015, το Τμήμα Δημόσιας 

Υγείας κατάφερε και συγκέντρωσε συστηματικά τα αποτελέσματα σχεδόν 100.000 

επιθεωρήσεων υγιεινής . Το ίδιο πραγματοποίησαν και άλλα αστικά τμήματα τα οποία 

συγκέντρωσαν δεδομένα για καταγγελίες, παραβάσεις, επιχειρηματικά χαρακτηριστικά 

και άλλες πληροφορίες, που είναι γνωστές και ως αναφορές 311. Με αυτές τις 

πληροφορίες διαθέσιμες, η προηγμένη ομάδα των αναλυτών της πόλης και το Τμήμα 

Δημόσιας Υγείας συνεργάστηκαν για να προβλέψουν εκείνα τα καταστήματα τροφίμων 

που ήταν πιο πιθανό να έχουν κρίσιμες παραβάσεις, ώστε να μπορούν να επιθεωρηθούν 

πρώτα (Schenk, 2017). 

 Ο προσδιορισμός των εστιατορίων με κρίσιμες παραβάσεις από τότε μέχρι και 

σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το Τμήμα Δημόσιας Υγείας.  Δεδομένου 

του μεγάλου αριθμού επιθεωρήσεων που πρέπει να ολοκληρώσουν οι ελάχιστοι 

επιθεωρητές, ο χρόνος και η προσπάθεια που απαιτείται για να εντοπιστούν κρίσιμες 

παραβάσεις μπορεί να σημαίνει παρατεταμένη έκθεση σε πιθανές ασθένειες, αρρώστιες 

και ανθυγιεινές συνθήκες σε ορισμένα καταστήματα τροφίμων. 

 Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας 

συνεργάστηκαν για να διερευνήσουν έναν συνδυασμό συνόλων δεδομένων, για να 

δώσουν προτεραιότητα σε ποιες εγκαταστάσεις είναι πιο πιθανό να προκύψουν κρίσιμες 

παραβάσεις κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων (Schenk, 2017).  

 Μετά τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με την ομάδα επιθεώρησης τροφίμων του 

Τμήματος Δημόσιας Υγείας, διερευνήθηκαν πολλές πηγές δεδομένων. Στην αρχή, 

περίπου δεκαέξι διαφορετικά σύνολα δεδομένων εξετάστηκαν για χρήση στο μοντέλο. 

Οι προγραμματιστές επέλεξαν σύνολα δεδομένων που πίστευαν ότι θα παρέχουν 

ενδιαφέρουσες ή χρήσιμες δυνατότητες πρόβλεψης, όπως αναφορές παρατήρησης 

αρουραίων, παράπονα υγιεινής ή καιρικές συνθήκες. Αυτά στη συνέχεια δοκιμάστηκαν 

και συζητήθηκαν επανειλημμένα, με τα καλύτερα προγνωστικά να παραμένουν και αυτά 

με περιορισμένη ικανότητα πρόβλεψης να απορρίπτονται (McBride, 2019). 



[24] 

 

Τα σύνολα δεδομένων στα οποία κατέληξαν ήτανε τα εξής: 

- Επιθεώρησης τροφίμων (πρόκειται για το βασικό σύνολο δεδομένων, όπου κάθε 

γραμμή αποτελεί έναν υγειονομικό έλεγχο) 

- Άδειες επιχειρήσεων (όπου κάθε γραμμή αποτελεί μία άδεια επιχείρησης) 

- Αναφορές εγκλημάτων (όπου κάθε γραμμή αποτελεί μία αναφορά εγκλήματος) 

- Αναφορές σκουπιδιών (όπου κάθε γραμμή αποτελεί μία αναφορά για σκουπίδια)  

- Αναφορές υγιεινής (όπου κάθε γραμμή αποτελεί μία αναφορά για περίπτωση υγιεινής) 

- Καιρικές μετρήσεις (το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό) 

- Αναφορές επιθεωρητών (το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό) 

 

 Η έρευνα των αναλυτών επικεντρώθηκε συγκεκριμένα στα εστιατόρια και στα 

παντοπωλεία και έδωσε έμφαση στις επιθεωρήσεις ρουτίνας. Από κάθε σύνολο 

δεδομένων, προέκυψαν διάφορες μεταβλητές. Πολλές μεταβλητές είχαν ουσιαστικές 

σχέσεις με την πιθανότητα μια επιχείρηση να αποτύχει σε έλεγχο τροφίμων, αλλά το 

ζητούμενο ήτανε ποιες ήτανε οι κυρίαρχες και πιο σημαντικές μεταβλητές απ’ αυτές.  

 Οι μεταβλητές στις οποίες κατέληξαν οι ειδικοί για το μοντέλο πρόβλεψης στη 

γλώσσα προγραμματισμού R ήτανε οι εξής:  

 

1) pastCritical (αν βρέθηκε τουλάχιστον 1 κρίσιμη παράβαση ή όχι στον προηγούμενο 

έλεγχο)  

2) pastSerious (αν βρέθηκε τουλάχιστον 1 σοβαρή παράβαση ή όχι στον προηγούμενο 

έλεγχο)  

3) temperatureMax (η μέγιστη καιρική θερμοκρασία ανά 3 ημέρες) 

4) heat_burglary (δείκτης διαρρήξεων, για την περιοχή κοντά στην επιχείρηση τους 3 

τελευταίους μήνες) 

5) heat_sanitation (δείκτης αναφορών υγιεινής, για την περιοχή κοντά στην επιχείρηση 

τους 3 τελευταίους μήνες) 

6) heat_garbage (δείκτης αναφορών σκουπιδιών, για την περιοχή κοντά στην επιχείρηση 

τους 3 τελευταίους μήνες)  

7) consumption_on_premises_incidental_activity (αν υπάρχει άδεια κατανάλωσης 

αλκοόλ ή όχι) 

8) tobacco (αν υπάρχει άδεια πώλησης καπνού ή όχι) 

9) timeSinceLast (ο χρόνος που πέρασε από τον προηγούμενο έλεγχο) 

10) ageAtInspection (αν η επιχείρηση λειτουργούσε τουλάχιστον 4 χρόνια ή όχι) 
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Εικόνα 3: Αναπαράσταση μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression) 

11) Inspectorpurple 

12) Inspectorblue 

13) Inspectororange 

14) Inspectorgreen 

15) Inspectoryellow 

16) Inspectorbrown 

 

 Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε από το CDPH περιλάμβανε μία  ξεχωριστή 

μεταβλητή για κάθε υγειονομικό επιθεωρητή. Για την προστασία της ταυτότητας κάθε 

επιθεωρητή, το CDPH δημιούργησε 6 ομάδες με βάσει τους συντελεστές τους στο πλήρες 

μοντέλο και ονόμασαν κάθε ομάδα με τα χρώματα: purple, blue, orange, green, yellow 

και brown. Κάθε ομάδα χρώματος χρησιμοποιήθηκε ως μεταβλητή.  

 Όλες οι παραπάνω μεταβλητές είχαν σκοπό την πρόβλεψη της δίτιμης 

κατηγορικής μεταβλητής ‘criticalFound’ (αν θα βρεθεί κρίσιμη παράβαση ή όχι). Όταν 

συνυπολογίστηκαν όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, η ερευνητική ομάδα μπόρεσε να παράξει 

την πιθανότητα της ύπαρξης ή όχι τουλάχιστον μίας κρίσιμης παράβασης για κάθε 

επιχείρηση, δηλαδή ανέπτυξαν ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης (logistic 

regression model). Επομένως, για κάθε επιχείρηση παράχθηκε μία πιθανότητα βάσει της 

οποίας προέκυψε το αποτέλεσμα της δίτιμης μεταβλητής ‘criticalFound’. Συνεπώς, οι 

επιχειρήσεις των οποίων η τιμή της πιθανότητας ήτανε στο [0, 0.5] κατατάχθηκαν ως 0 

(δηλαδή ότι δεν θα βρεθεί καμία κρίσιμη παράβαση) ενώ αυτές με τιμή πιθανότητας στο 

(0.5, 1] κατατάχθηκαν ως 1 (δηλαδή ότι θα βρεθεί τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση). 

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί   προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που θα έπρεπε 

να ελεγχθούν πρώτα (Vinesh , Shapiro, & Bilgic, 2019).   
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Διάγραμμα 1: Feature importance του μοντέλου της ομάδας των αναλυτών 

Διάγραμμα 2: Γράφημα του accuracy score του μοντέλου της ομάδας των αναλυτών 

 Με τη χρήση των παραπάνω μεταβλητών και του αλγορίθμου XGBoost, στο 

παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνονται οι μεταβλητές βάσει της σημαντικότητας τους στο 

μοντέλο. 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει το  accuracy score ανά cutoff με τη 

βιβλιοθήκη ROCR και δείχνει πως διαφοροποιείται η ακρίβεια του μοντέλου ανάλογα το 

cutoff. Όπως προαναφέρθηκε, ο καθορισμός της εξαρτημένης μεταβλητής σε 0-1 έγινε 

βάσει του default cutoff = 0.5, το οποίο όπως φαίνεται στο διάγραμμα έχει 80% ακρίβεια.
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Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται γραφικά το auc score του αλγορίθμου 

XGBoost (67%) με τη βοήθεια της χαρακτηριστικής καμπύλης ROC curve με συνεχή 

γραμμή, σε σύγκριση με αυτό της διακεκομμένης γραμμής της τυχαίας πρόβλεψης 

(50%).  

 

Διάγραμμα 3: Γράφημα της χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας δέκτη (ROC) του μοντέλου της ομάδας των 

αναλυτών 

 

 Το μοντέλο δοκιμάστηκε σε διάστημα δύο μηνών (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 

2014) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι επιθεωρήσεις ανατέθηκαν κανονικά, αλλά 

στο παρασκήνιο, το μοντέλο λειτουργούσε ταυτόχρονα για να δούνε οι ειδικοί πώς θα 

συγκρινόταν με το προκαθορισμένο πρόγραμμα των επιθεωρήσεων.  

 Κατά τη διάρκεια των 2 μηνών, το CDPH πραγματοποίησε 1637 υγειονομικές 

επιθεωρήσεις. Σχεδόν στο 16% αυτών των ελέγχων (δηλαδή στις 258 επιχειρήσεις) 

εντοπίστηκε τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση. Το 55% αυτών των κρίσιμων 

παραβάσεων (δηλαδή στις 141 επιχειρήσεις) εντοπίστηκε τον 1ο μήνα (Σεπτέμβριο) ενώ 

το υπόλοιπο 45% (δηλαδή στις 117 επιχειρήσεις) εντοπίστηκε τον 2ο μήνα 

(Οκτώβριο).  
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Διάγραμμα 4: Γράφημα του αριθμού των κρίσιμων παραβάσεων που εντοπίστηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2014 

χωρίς και με τη χρήση του μοντέλου της ομάδας των αναλυτών 

 Μετά την ολοκλήρωση όλων των υγειονομικών επιθεωρήσεων, το Τμήμα 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας χρησιμοποίησε τα δεδομένα για να εκτιμήσει την 

πιθανότητα κάθε επιχείρηση να έχει τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση. Οι ερευνητές 

παρήγαγαν την πιθανότητα κάθε επιχείρησης, χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα και 

στη συνέχεια διερεύνησαν εάν αυτές οι πιθανότητες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για να κάνουν τη διαδικασία της επιθεώρησης πιο αποτελεσματική. Σκοπός της 

προσομοίωσης ήταν να δείξει εάν θα επιθεωρούνταν νωρίτερα οι πιο επικίνδυνες 

επιχειρήσεις. 

 Το επόμενο διάγραμμα, δείχνει τη σχετική διαφορά των κρίσιμων παραβάσεων 

στις υγειονομικές επιθεωρήσεις με τη χρήση ή όχι του προβλεπτικού μοντέλου καθ’ όλη 

τη διάρκεια των δύο μηνών. Από την πρώτη μέρα κιόλας, φαίνεται ότι το μοντέλο που 

βασίζεται στα δεδομένα, εντοπίζει περισσότερες κρίσιμες παραβάσεις. Ο αριθμός των 

κρίσιμων παραβάσεων που εντοπίστηκαν ήταν πάντα υψηλότερος με τη χρήση του 

μοντέλου μέχρι την τελευταία ημέρα. 
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 Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι επιθεωρητές τροφίμων θα μπορούσαν να 

κατανεμηθούν πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο. Κατά τη διάρκεια 

της προσομοίωσης, στο 69% των επιθεωρήσεων (δηλαδή στις 178 εγκαταστάσεις) 

εντοπίστηκε τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση κατά τον 1ο μήνα (Σεπτέμβριο), σε 

σύγκριση με το 55% κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.  

 Κατά τη διάρκεια των δύο μηνών με τη βοήθεια του μοντέλου, εντοπίστηκαν 

κρίσιμες παραβάσεις στις επιχειρήσεις κατά μέσο όρο 7,4 μέρες νωρίτερα. Δηλαδή, θα 

είχαν αναφερθεί για κρίσιμες παραβάσεις επιπλέον 37 επιχειρήσεις τον 1ο μήνα 

(Σεπτέμβριο), σε αντίθεση με το να αναφερθούν αργότερα, ενδεχομένως μετά την 

ασθένεια των πελατών (Schenk, 2017). 

 

 

Διάγραμμα 5: Απεικόνιση του ποσοστού των κρίσιμων παραβάσεων που εντοπίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2014 

χωρίς και με τη χρήση του μοντέλου της ομάδας των αναλυτών 
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5. Ανοιχτά δεδομένα και η πύλη δεδομένων του Chicago 

5.1 Η σημασία των ανοιχτών δεδομένων 

 Αρχικά, ο όρος των ανοιχτών δεδομένων κέρδισε δημοτικότητα στους 

ακαδημαϊκούς κύκλους ως ένα κίνημα που στοχεύει στην ανάπτυξη ανοικτών 

επιστημονικών κοινοτήτων διασφαλίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση στα ακαδημαϊκά 

δεδομένα που δημοσιεύονται στα ειδικά ψηφιακά αποθετήρια. Αργότερα, η ιδέα 

απέκτησε και πολιτική σημασία, ειδικά, με την έναρξη κυβερνητικών έργων ανοιχτών 

δεδομένων όπως το data.gov στις ΗΠΑ (Murray-Rust, 2008). Στη συνέχεια παρατίθενται 

τα βασικά οφέλη των ανοιχτών δεδομένων. 

 

Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών 

 Πρώτα απ' όλα, τα ανοιχτά δεδομένα θα μπορούσαν να προωθήσουν τις 

δημοκρατικές διαδικασίες προβάλλοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της 

κυβέρνησης.  Εξάλλου, τα ανοιχτά δεδομένα δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για 

ενεργό συμμετοχή των πολιτών παρέχοντας μια πραγματική ευκαιρία στους 

προγραμματιστές να δημιουργήσουν εφαρμογές χρησιμοποιώντας διαθέσιμα σύνολα 

δεδομένων από την διαδικτυακή πύλη χωρίς καμία επίσημη άδεια (Ubaldi, 2013).  

 Με τη σειρά τους, αυτά τα έργα θα μπορούσαν να προσκαλέσουν τους πολίτες 

της τοπικής κοινότητας να συνεργαστούν για την παροχή απαραίτητων πρόσθετων 

πληροφοριών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπαρχόντων εφαρμογών (π.χ. 

συλλογή δεδομένων των πολιτών για χαρτογράφηση, απεικονίσεις, οικοδομικές άδειες, 

δεδομένα εγκληματικότητας, περιβαλλοντικές ρυπάνσεις, κλπ.).  Έτσι, θα δημιουργηθεί 

ένα νέο περιβάλλον για συνεργασία μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών. 

 

Προσδιορισμός των αναγκών της κοινότητας 

 Διάφορα στατιστικά εργαλεία, μηχανισμοί εξατομίκευσης και φιλτραρίσματος 

ενσωματωμένοι στην πύλη δεδομένων της πόλης βοηθούν στην αποσαφήνιση των 

αναγκών της κοινότητας. Για παράδειγμα, διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα σχετικά με 

την απεικόνιση των θεμάτων μεταφοράς, χαρτογράφησης του ανθρώπινου δυναμικού, 

αξιολόγησης πολιτικών εκστρατειών, κοινωνικών παροχών, περικοπής προϋπολογισμού 

κτλ. βοηθούν στον εύκολο εντοπισμό των πιο σημαντικών αναγκών της τοπικής 

κοινότητας (Attard, Orlandi, Scerri, & Auer, 2015). 
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Η σημασία του μη κυβερνητικού τομέα 

 Ο ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική 

διάχυση της έννοιας των ανοιχτών δεδομένων. Για παράδειγμα, στο Chicago μια τέτοια 

ιδιωτική οργάνωση όπως το Metro Chicago Information Center παρέχει πρόσθετη  

οικονομική και τεχνική βοήθεια στην τοπική αυτοδιοίκηση για την υλοποίηση έργων 

ανοικτής διακυβέρνησης. Μέσα από μηχανισμούς όπως επιχορηγήσεις και 

διαγωνισμούς, η συνεργασία με μη κυβερνητικό τομέα, προσφέρει έναν πιο ευέλικτο 

τρόπο λήψης αποφάσεων προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα με ενεργό συμμετοχή της 

τοπικής κοινωνίας (Kassen, 2013). 

 

Η έννοια των ανοιχτών δεδομένων στο άμεσο μέλλον 
 

 Ο απώτερος στόχος κάθε έργου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η 

προώθηση της διαφάνειας και της συμμετοχής, δηλαδή των σημερινών αξιών της 

κοινότητας. Αλλά το παράδοξο της έννοιας είναι ότι παραδοσιακά πρόκειται για μια 

διαδικασία μονόδρομο προκειμένου να υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα, όλες οι προσπάθειες 

για την περαιτέρω προώθηση της ιδέας σε διάφορες μορφές σε όλο τον κόσμο 

συγκρούονται με τις παραδοσιακές διοικητικές εντολές από πάνω προς τα κάτω χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των πολιτών. 

 Από αυτή την άποψη, η περίπτωση του Chicago αποδεικνύει ότι η έννοια των 

ανοιχτών δεδομένων μπορεί να λύσει την πρόκληση. Στην πραγματικότητα, με ελάχιστες 

επενδύσεις και αξιοποιώντας τη συλλογική γνώση της τοπικής κοινωνίας, τα έργα που 

βασίζονται σε ανοιχτά δεδομένα μεταφέρονται στους τοπικούς κάτοικους που θα 

μπορούσαν να αλλάξουν τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης και 

πολιτών. 
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Εικόνα 4: Προεπισκόπηση της πύλης δεδομένων του Chicago 

5.2 Η πύλη δεδομένων του Chicago  

Στη σύγχρονη εποχή, ένας τεράστιος αριθμός πληροφοριών για τα καταστήματα 

τροφίμων διατηρείται σε βάσεις δεδομένων. Έτσι, οι υγειονομικές επιθεωρήσεις 

αποτελούν μία πολύ αποτελεσματική εφαρμογή για την εξόρυξη δεδομένων. Μέσω της 

εξόρυξης δεδομένων μπορούν να ανακαλυφθούν μοτίβα για τις επιχειρήσεις που 

βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, έτσι ώστε  να διεξαχθεί η πρόβλεψη  για τον εντοπισμό 

κρίσιμων παραβάσεων σε καταστήματα τροφίμων. Η εξόρυξη δεδομένων είναι η 

ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων για την εύρεση άγνωστων μέχρι εκείνη τη στιγμή 

σχέσεων και η σύνοψη τους  με νέους τρόπους που είναι και κατανοητοί και χρήσιμοι για 

τον κάτοχο των δεδομένων. Παράλληλα, αποτελεί την ενοποίηση της μηχανικής 

μάθησης, της οπτικοποίησης και της στατιστικής που πλέον χρησιμοποιείται παγκοσμίως 

(Hand, Mannila, & Smyth, 2001).        

 Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη εργασία, είναι προϊόν της 

επίσημης πύλης δεδομένων (data portal) της πόλης του Chicago. Η πύλη δεδομένων του 

Chicago είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου τα κυβερνητικά δεδομένα είναι προσβάσιμα 

για οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με τη δυνατότητα αναδιανομής σε 

οποιαδήποτε μορφή χωρίς κανέναν περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων.  
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Εικόνα 5: Οι κατηγορίες των συνόλων δεδομένων στην πύλη δεδομένων του Chicago 

Η συγκεκριμένη πύλη δεδομένων δημιουργήθηκε το 2012 με εντολή του 

κυβερνήτη Rahm Emanuel και περιέχει πάνω από 600 σύνολα δεδομένων που αφορούν 

την πόλη του Chicago με ποικίλη θεματολογία, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, 

του περιβάλλοντος, της υγείας και των ανθρώπινων υπηρεσιών και πολλά άλλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πύλη δεδομένων ενημερώνεται καθημερινά με νέα και έγκυρα στοιχεία στα 

διάφορα σύνολά της. Επιπλέον, η πόλη του Chicago έχει καταβάλει μια συντονισμένη 

προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι κάθε σύνολο δεδομένων είναι τόσο αναγνώσιμο από 

τον άνθρωπο όσο και από μια μηχανή, δηλαδή ο κάθε χρήστης μπορεί είτε να διαβάσει 

τα δεδομένα για τον εαυτό του είτε να χρησιμοποιήσει τα δικά του προσαρμοσμένα 

προγράμματα υπολογιστή προκειμένου να πραγματοποιήσει τυχόν αναλύσεις 

αξιοποιώντας τις δημόσιες διαθέσιμες πληροφορίες. Τα δεδομένα διατίθενται στο κοινό 

στις εξής μορφές: CSV, CSV for Excel, TSV for Excel, RDF, RSS και XML. 

 Η πύλη δεδομένων προσφέρει σε κάθε χρήστη πληθώρα δυνατότητων, οι οποίες 

οφείλονται στον τρόπο κατασκευής και επεξεργασίας του συγκεκριμένου ιστότοπου. Οι 

δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση συγκεντρωτικών λειτουργιών καθώς και την 

ταξινόμηση ενός συνόλου δεδομένων, την αναζήτηση και εύρεση συγκεκριμένης 

πληροφορίας, το φιλτράρισμα σ’ ένα σύνολο δεδομένων, τη δημιουργία διαγραμμάτων, 

οπτικοποιήσεων και χαρτών. Επιπρόσθετα, υπάρχουν διάφοροι οδηγοί με τη βοήθεια των 

οποίων ο χρήστης μπορεί να γίνει οικείος με το περιβάλλον του ιστότοπου και τις 

δυνατότητές του.  
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 Το βασικό κίνητρο πίσω από την πύλη δεδομένων είναι να παρέχει εύκολη 

πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα, ώστε οι άνθρωποι στο Chicago να μπορούν να 

βελτιώσουν τις κοινότητές τους. Ένα παράδειγμα, το https://chicagoflushots.org/ 

δημιούργησε έναν ιστότοπο με τη βοήθεια αυτών των ανοιχτών δεδομένων για να 

ενημερώσει καλύτερα την ευρύτερη περιοχή του Chicago σχετικά με τη διαθεσιμότητα 

τοπικών εμβολίων γρίπης ( The University Of Chicago). Γίνεται έτσι κατανοητή, η 

σημασία της πύλης δεδομένων και η ανάγκη των ανοιχτών δεδομένων για τις κοινωνίες 

των ανθρώπων.  

Στην παρούσα εργασία, αναλύθηκαν δεδομένα από τα παρακάτω σύνολα 

δεδομένων του Δημόσιου Τμήματος της πόλης του Chicago των ΗΠΑ:  

- Επιθεώρησης τροφίμων (https://data.cityofchicago.org/Health-Human-Services/Food-

Inspections/4ijn-s7e5 πρόκειται για το βασικό σύνολο δεδομένων, όπου κάθε γραμμή 

αποτελεί έναν υγειονομικό έλεγχο) 

- Άδειες επιχειρήσεων (https://data.cityofchicago.org/Community-Economic-

Development/Business-Licenses/r5kz-chrr όπου κάθε γραμμή αποτελεί μία άδεια 

επιχείρησης) 

- Αναφορές σκουπιδιών (https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-

Requests-Garbage-Carts-Historical/9ksk-na4q όπου κάθε γραμμή αποτελεί μία αναφορά 

για σκουπίδια)  

- Αναφορές τρωκτικών (https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-

Requests-Rodent-Baiting-Historical/97t6-zrhs όπου κάθε γραμμή αποτελεί μία αναφορά 

για τρωκτικά) 

- Αναφορές υγιεινής (https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-

Requests-Sanitation-Code-Complaints-Hi/me59-5fac όπου κάθε γραμμή αποτελεί μία 

αναφορά για περίπτωση υγιεινής) 

- Αναφορές 311 (https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-

Requests/v6vf-nfxy όπου κάθε γραμμή είναι μία αναφορά κάποιου προβλήματος, από το 

2018 και μετά οι αναφορές σκουπιδιών, τρωκτικών, υγιεινής και άλλων αντίστοιχων 

προβλημάτων συνενώθηκαν στο συγκεκριμένο ενιαίο σύνολο δεδομένων)  

 Ένα ακόμα σύνολο δεδομένων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην 

παρούσα εργασία ήτανε αυτό που σχετίζεται με τις αναφορές εγκλημάτων (όπου κάθε 

γραμμή αποτελεί μία αναφορά για έγκλημα), ωστόσο δεν υπήρχε η δυνατότητα ένωσης 

του με το βασικό σύνολο δεδομένων.  

https://chicagoflushots.org/
https://data.cityofchicago.org/Health-Human-Services/Food-Inspections/4ijn-s7e5
https://data.cityofchicago.org/Health-Human-Services/Food-Inspections/4ijn-s7e5
https://data.cityofchicago.org/Community-Economic-Development/Business-Licenses/r5kz-chrr
https://data.cityofchicago.org/Community-Economic-Development/Business-Licenses/r5kz-chrr
https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-Requests-Garbage-Carts-Historical/9ksk-na4q
https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-Requests-Garbage-Carts-Historical/9ksk-na4q
https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-Requests-Rodent-Baiting-Historical/97t6-zrhs
https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-Requests-Rodent-Baiting-Historical/97t6-zrhs
https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-Requests-Sanitation-Code-Complaints-Hi/me59-5fac
https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-Requests-Sanitation-Code-Complaints-Hi/me59-5fac
https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-Requests/v6vf-nfxy
https://data.cityofchicago.org/Service-Requests/311-Service-Requests/v6vf-nfxy
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Τα δεδομένα του βασικού συνόλου δεδομένων, συλλέχθηκαν από τους 

υγειονομικούς επιθεωρητές του Chicago με επιτόπιους ελέγχους στα καταστήματα 

τροφίμων. Αυτό το σύνολο δεδομένων περιέχει προσωπικά και γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά για την κάθε επιχείρηση, καθώς και το αποτέλεσμα του υγειονομικού 

ελέγχου μαζί με τις παραβάσεις που οδήγησαν σε αυτό και απαρτίζεται από περίπου 

230.000 εγγραφές οι οποίες αφορούν τις επιθεωρήσεις από το 2010 έως και σήμερα. 

 Στον Πίνακα 1 φαίνονται το όνομα, ο τύπος και η περιγραφή για όλες τις 

μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο βασικό σύνολο δεδομένων. 

Όνομα μεταβλητής Τύπος Περιγραφή 

Inspection ID Ακέραιος Το κλειδί του πίνακα, μοναδικό για κάθε εγγραφή 

DBA Name Κείμενο Η επίσημη ονομασία της επιχείρησης  

AKA Name Κείμενο Η ευρέως γνωστή και ανεπίσημη ονομασία της επιχείρησης 

License Ακέραιος Ο αριθμός άδειας της επιχείρησης 

Facility Type Κείμενο Ο τύπος της επιχείρησης 

Risk Κείμενο Το επίπεδο κινδύνου της επιχείρησης  

(πιθανές τιμές:  1 (high), 2 (medium), 3 (low)) 

Address Κείμενο Η διεύθυνση της επιχείρησης 

City Κείμενο Η πόλη που βρίσκεται η επιχείρηση 

State Κείμενο Η πολιτεία που βρίσκεται η επιχείρηση 

Zip Ακέραιος Ο ταχυδρομικός κώδικας της επιχείρησης 

Inspection Date Ημερομηνία Η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος 

Inspection Type Κείμενο Ο τύπος-είδος του ελέγχου 

Results Κείμενο Το αποτέλεσμα του ελέγχου 

Violations Κείμενο Οι κωδικοί των παραβάσεων υγιεινής που έγιναν μαζί με 

σχόλια του επιθεωρητή 

Latitude Συνεχής Το γεωγραφικό πλάτος της επιχείρησης 

Longitude Συνεχής Το γεωγραφικό μήκος της επιχείρησης 

Location Γεωγραφικές 

συντεταγμένες 

Οι ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες της επιχείρησης 

 

Πίνακας 1: Οι μεταβλητές του συνόλου δεδομένων των υγειονομικών επιθεωρήσεων 

Να σημειωθεί ότι, η μεταβλητή για την οποία θα γίνει η πρόβλεψη δεν υπάρχει 

έτοιμη στο βασικό σύνολο δεδομένων, αλλά παρακάτω θα αναφερθεί ο τρόπος 

δημιουργίας της. 
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6. Διερευνητική ανάλυση των δεδομένων 
 

Ξεκινώντας από μία βασική διερεύνηση των δεδομένων διαπιστώνεται πως οι 

περισσότερες επιθεωρήσεις αναφέρονται ως επί το πλείστο σε εστιατόρια και ακολούθως 

σε παντοπωλεία. Για το λόγο αυτό η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σ’ αυτές τις δύο 

κατηγορίες.   

 

Διάγραμμα 6: Οι 10 πιο συχνές κατηγορίες εγκαταστάσεων στις οποίες πραγματοποιούνται υγειονομικοί έλεγχοι 

 

Αντίστοιχα, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο κυρίαρχος τύπος επιθεώρησης είναι 

αυτός των επιθεωρήσεων ρουτίνας. Στην συγκεκριμένη έρευνα, θα δοθεί έμφαση στις 

επιθεωρήσεις ρουτίνας, καταγγελιών καθώς και στις αντίστοιχες επαναληπτικές τους για 

μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των επιχειρήσεων.  

 

Διάγραμμα 7: Οι 10 πιο συχνοί τύποι υγειονομικών επιθεωρήσεων 
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Στο συγκεκριμένο διάγραμμα, φαίνεται ότι περίπου το 75% των επιχειρήσεων  

έχουν χαρακτηριστεί ως πολύ επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Αυτό αιτιολογείται από 

την δικαιολογημένη αυστηρότητα των υγειονομικών επιθεωρητών προκειμένου να 

διασφαλιστεί στο ακέραιο η δημόσια υγεία. 

 

Διάγραμμα 8: Τα επίπεδα κινδύνου των επιχειρήσεων 

 

Τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων στις επιχειρήσεις, παρουσιάζονται 

στο παρακάτω διάγραμμα. Να σημειωθεί ότι, ο χαρακτηρισμός ‘Pass’ σημαίνει ότι δεν 

εντοπίστηκε καμία κρίσιμη ή σοβαρή παράβαση, ο χαρακτηρισμός ‘Pass w/ Conditions’ 

σημαίνει ότι εντοπίστηκε τουλάχιστον μία κρίσιμη ή σοβαρή παράβαση αλλά 

επιδιορθώθηκε άμεσα και ο χαρακτηρισμός ‘Fail’ σημαίνει ότι εντοπίστηκε τουλάχιστον 

μία κρίσιμη ή σοβαρή παράβαση που δεν επιδιορθώθηκε άμεσα.  

 

Διάγραμμα 9: Τα αποτελέσματα των υγειονομικών επιθεωρήσεων 
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Ο γενικά σταθερός αριθμός των επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται μηνιαία, 

επιβεβαιώνεται από το ακόλουθο διάγραμμα. Να σημειωθεί ότι διακρίνεται αύξηση των 

επιθεωρήσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και μείωση κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 

Διάγραμμα 10: Οι υγειονομικές επιθεωρήσεις ανά μήνα 

 

Σε αυτό το διάγραμμα, παρουσιάζεται η συχνότητα των υγειονομικών 

επιθεωρήσεων ανά έτος. Από το 2016 και μετά, υπάρχει μια σταδιακή μείωση των 

επιθεωρήσεων. Η συγκεκριμένη μείωση αιτιολογείται μερικώς, αφού λόγω του COVID-

2019 και μετά έκλεισαν πολλά καταστήματα τροφίμων, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο 

αριθμός των επιθεωρήσεων. 

 

Διάγραμμα 11: Οι υγειονομικές επιθεωρήσεις ανά έτος 
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Από το παρακάτω διάγραμμα διακρίνεται ότι οι περισσότεροι υγειονομικοί 

έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται ομοιόμορφα σε όλο το Chicago, αλλά αντίθετα σε 

κάποιες μεμονωμένες περιοχές. Για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό απαιτείται 

περαιτέρω διερεύνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

Διάγραμμα 12: Η κατανομή των ταχυδρομικών κωδικών που πραγματοποιούνται οι υγειονομικές επιθεωρήσεις 

 

 Στο 3ο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, έγινε αναφορά για τα πρόστιμα που δέχονται 

οι επιχειρήσεις από τους επιθεωρητές υγιεινής σχετικά με τις παραβάσεις που 

εντοπίζονται στους υγειονομικούς ελέγχους. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε κρίσιμη 

παράβαση το πρόστιμο ανέρχεται στα 500$ ενώ για κάθε σοβαρή και βασική παράβαση 

στα 250$. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα ποσά αυτά δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα, 

ειδικά αν ληφθεί το γεγονός ότι στο 91% των υγειονομικών ελέγχων που 

πραγματοποιούνται εντοπίζονται παραβάσεις, 

print(round((len(data.loc[data.violation_count >= 1]) / len(data))*100)) 

κατά βάσει 4 στο πλήθος ανά υγειονομικό έλεγχο, 

print(round(data.violation_count.mean())) 

όπου κατά περίπου 40% πιθανότητα θα βρεθεί τουλάχιστον 1 κρίσιμη παράβαση. 

print(round((len(data.loc[data.critical_found == 1]) / len(data))*100)) 
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Αυτό σημαίνει ότι κάθε υγειονομικός έλεγχος επιφέρει περίπου 1235$ επιβάρυνση στην 

επιχείρηση.  

print(round(data.fines.mean())) 

Οπότε κατά μέσο όρο, το ετήσιο πρόστιμο κάθε επιχείρησης ανέρχεται περίπου στα 

2200$. 

print(round(data.yearly_fines.mean())) 

Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη επισημανθεί στο προαναφερθέντα κεφάλαιο, κάθε 

παράβαση που εντοπίζεται αν δεν επιδιορθωθεί μέχρι τον επόμενο υγειονομικό έλεγχο 

«ανεβαίνει» κατηγορία, δηλαδή οι βασικές παραβάσεις θεωρούνται σοβαρές και οι 

σοβαρές παραβάσεις θεωρούνται κρίσιμες. Γεγονός που επιβαρύνει την επιχείρηση 

ακόμα περισσότερο όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα.      

 Το επόμενο διάγραμμα, δείχνει τα ποσοστά των προστίμων ανά μήνα, που 

επιβάλλονται  από τους υγειονομικούς επιθεωρητές.  

 

Διάγραμμα 13: Τα ποσοστά των προστίμων από τις υγειονομικές παραβάσεις ανά μήνα 
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Στο προσεχές διάγραμμα, παρουσιάζονται τα πρόστιμα ανά έτος, που επιβάλλουν 

οι υγειονομικοί επιθεωρητές από το 2010 έως και σήμερα. Όπως φαίνεται από την 

κόκκινη διακεκομμένη γραμμή, ο μέσος όρος των προστίμων κάθε έτος είναι περίπου 12 

εκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2019 εν μέσω της πανδημίας του COVID τα πρόστιμα 

άγγιξαν τα 20 εκατομμύρια δολάρια. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 14: Τα πρόστιμα από τις υγειονομικές παραβάσεις ανά έτος 
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Εικόνα 6: Παράδειγμα εγγραφής της στήλης Violations 

7. Προεπεξεργασία των δεδομένων 
 

Όσον αφορά το στάδιο της προεπεξεργασίας σε όλα τα σύνολα δεδομένων, πρώτο 

βήμα ήταν η εξασφάλιση ότι τα δεδομένα αφορούν την πολιτεία του Illinois και για την 

ακρίβεια την πόλη του Chicago. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι προκειμένου 

να εντοπιστούν και να αφαιρεθούν τυχόν πολλαπλές εγγραφές (duplicates), ελλείπουσες 

(missing values) και ακραίες τιμές (outliers), για να διασφαλιστεί η ορθότητα και η 

εγκυρότητα των δεδομένων. Έπειτα ακολούθησε η μετατροπή του τύπου διαφόρων 

μεταβλητών προκειμένου  αυτές να είναι κατάλληλες για περαιτέρω χρήση. Να 

σημειωθεί ότι, όσον αφορά το βασικό σύνολο δεδομένων μετά το στάδιο της 

προεπεξεργασίας των δεδομένων περιλάμβανε περίπου 120.000 εγγραφές.  

 Ένα χρονοβόρο μέρος της προεπεξεργασίας των δεδομένων ήτανε το τμήμα της 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP - Natural Language Processing). Μέχρι στιγμής 

δεν έχει γίνει λόγος για την εξαρτημένη μεταβλητή ‘critical_found’ και αυτό διότι δεν 

υπήρχε έτοιμη στο βασικό σύνολο δεδομένων.      

 Όπως παρατηρείται στην εικόνα 6, τα στοιχεία της στήλης Violations είναι οι 

κωδικοί των παραβάσεων υγιεινής που έγιναν μαζί με τα σχόλια του εκάστοτε 

επιθεωρητή. 
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Οπότε έπρεπε να γίνει διαχωρισμός της κάθε παράβασης από τα σχόλια του 

επιθεωρητή αλλά και από κάθε επόμενη παράβαση. Στη συνέχεια έπρεπε κάθε παράβαση 

να καταχωρηθεί ανάλογα με την σοβαρότητα της, σύμφωνα με τον κώδικα υγιεινής, σε 

μία από τις τρεις κατηγορίες: κρίσιμες (critical), σοβαρές (serious) και βασικές (minor) 

παραβάσεις. Έπειτα, για κάθε εγγραφή-επιθεώρηση να γίνει η καταμέτρηση των 

επιμέρους παραβάσεων ανά κατηγορία: ‘critical_count’, ‘serious_count’, ‘minor_count’. 

Τέλος, από τη μεταβλητή ‘critical_count’ δημιουργήθηκε η ζητούμενη εξαρτημένη 

δίτιμη μεταβλητή ‘critical_found’, ανάλογα με το αν βρέθηκε τουλάχιστον μία κρίσιμη 

παράβαση ή όχι (ChicagoDataAnalysis). 

 

 

Διάγραμμα 15: Κατανομή της εξαρτημένης μεταβλητής 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται ότι οι μετρήσεις για τις τιμές «ναι» και 

«όχι», στο ερώτημα αν βρέθηκε τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση, για την στήλη  

‘critical_found’ είναι σχετικά κοντά, οπότε το σύνολο δεδομένων θεωρείται αρκετά 

balanced. 



[44] 

 

Διάγραμμα 16: Οι 10 πιο συχνές παραβάσεις του κώδικα υγιεινής 

Στο επόμενο διάγραμμα, προβάλλονται οι 10 πιο συχνές παραβάσεις του κώδικα 

υγιεινής που εντοπίζονται στους υγειονομικούς ελέγχους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να σημειωθεί ότι η 8η πιο συχνή παράβαση με τον κωδικό (3), που σχετίζεται με 

τη διαχείριση και τους υπεύθυνους, αποτελεί κρίσιμη παράβαση του κώδικα υγιεινής. Οι 

υπόλοιποι κωδικοί, εκτός από τον (55) που σχετίζεται με τη διατήρηση και την 

καθαριότητα της επιχείρησης και αποτελεί βασική παράβαση, αφορούν σοβαρές 

παραβάσεις. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σημαντικότητα της υλοποίησης τακτικών 

και αυστηρών υγειονομικών επιθεωρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, τα καταστήματα 

τροφίμων παραμένουν ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους και οι 

καταναλωτές δεν κινδυνεύουν από ασθένειες τροφίμων, αντιθέτως απολαμβάνουν το 

φαγητό τους.    

 

 

 



[45] 

 

Η συγκεκριμένη εικόνα έχει παραχθεί από την επεξεργασία των σχολίων των 

επιθεωρητών με τη χρήση της βιβλιοθήκης Word Cloud, προβάλλοντας τις λέξεις - 

σχόλια με διαφορετικά μεγέθη και χρώματα ανάλογα με τη συχνότητα και τη σημασία 

τους. 

 

 

Εικόνα 7: Τα σχόλια των υγειονομικών επιθεωρητών με τη βιβλιοθήκη Word Cloud 

 

Γίνεται κατανοητό, ότι τα σχόλια των περισσότερων επιθεωρητών, σχετίζονται 

με τις λέξεις: ‘PREP AREA’, ‘CITATION ISSUED’, ‘MUST CLEAN’, 

‘COMPARTMENT SINK’, ‘PRIORITY FOUNDATION’, ‘STORAGE AREA’, 

‘DETAIL CLEAN’, ‘ICE MACHINE’, ‘MUST PROVIDE’, ‘MUST REPAIR’ 

‘INSTRUCTED MANAGER’, ‘MAINTAIN’. 
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Η μεταβλητή ‘critical_found’, παρουσιάζει κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά 

στοιχεία. Το παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζει τη συχνότητα των κρίσιμων 

παραβάσεων ανά μήνα. Εύκολα διαπιστώνεται ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

παρουσιάζει έντονη εποχικότητα. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι παρατηρείται 

σαφής αύξηση των κρίσιμων παραβάσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

 

Διάγραμμα 17: Οι κρίσιμες παραβάσεις ανά μήνα 
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Το συγκεκριμένο διάγραμμα, προβάλει τη συχνότητα των κρίσιμων παραβάσεων 

ανά έτος από το 2010 έως και σήμερα. Από το 2010 έως το 2015, η συχνότητα των 

υγειονομικών ελέγχων στους οποίους δεν εντοπίζονταν κρίσιμη παράβαση ήταν σχεδόν 

διπλάσια σε σχέση με αυτούς που εντοπίζονταν κρίσιμες παραβάσεις. Τη διετία 2016-17, 

αυτή η διπλάσια αναλογία, φαίνεται ότι άρχισε να διαφοροποιείται προς το χειρότερο. 

Πράγματι, αρχικά το 2018 οι υγειονομικοί έλεγχοι στους οποίους βρέθηκαν κρίσιμες 

παραβάσεις υπερέβησαν αυτούς που δεν βρέθηκαν. Το 2019, εν μέσω της πρωτοφανούς 

πανδημίας του COVID, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις δεν ήταν συνεπείς απέναντι στα 

υγειονομικά τους καθήκοντα, καθώς η προηγούμενη αναλογία αντιστράφηκε τελείως. Το 

2020 παρατηρείται αισθητά μια μείωση των κρίσιμων παραβάσεων, ενώ το 2021 

φαίνεται ότι η κατάσταση αρχίζει να επανέρχεται στα φυσιολογικά πλαίσια.  

 

 

Διάγραμμα 18: Οι κρίσιμες παραβάσεις ανά έτος 
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Το επόμενο στάδιο της προεπεξεργασίας των δεδομένων περιλάμβανε την ένωση 

όλων των συνόλων δεδομένων σ’ ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων. Οι ενώσεις των 

υπόλοιπων συνόλων δεδομένων με το βασικό σύνολο δεδομένων πραγματοποιήθηκαν ως 

εξής: 

- με τις άδειες επιχειρήσεων, βάσει του αριθμού της άδειας της επιχείρησης, την επίσημη 

ονομασία της επιχείρησης και την οδό της επιχείρησης 

- με τα υπόλοιπα σύνολα δεδομένων, βάσει του ταχυδρομικού κώδικα της επιχείρησης, 

του έτους και του μήνα που έγιναν οι επιθεωρήσεις 

Από το σύνολο δεδομένων με τις άδειες των επιχειρήσεων, δημιουργήθηκε η 

συνεχής μεταβλητή ‘age_at_inspection’, η οποία δείχνει πόσα χρόνια λειτουργούσε ήδη 

η επιχείρηση όταν έγινε ο υγειονομικός έλεγχος. Στο παρακάτω διάγραμμα, φαίνεται η 

κατανομή της συγκεκριμένης μεταβλητής. 

 

Διάγραμμα 19: Η κατανομή της μεταβλητής age_at_inspection 
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Η μεταβλητή αυτή κατηγοριοποιήθηκε σε 0-1 ώστε να δείχνει ποιες επιχειρήσεις 

λειτουργούσαν περισσότερο από 4 χρόνια ή όχι την περίοδο που έγινε ο υγειονομικός 

έλεγχος. 

 

Διάγραμμα 20: Η κατανομή της μεταβλητής age_at_inspection μετά την κατηγοριοποίηση 

  

Επιπρόσθετα, από το ίδιο σύνολο δεδομένων, δημιουργήθηκαν δύο ακόμη 

μεταβλητές: η ‘tobacco’ και η ‘alcohol’. Οι συγκεκριμένες μεταβλητές δείχνουν ποια 

καταστήματα τροφίμων είχαν άδεια για πώληση καπνού ή όχι, και ποια είχαν άδεια για 

κατανάλωση αλκοόλ ή όχι αντίστοιχα. Από τα διαγράμματα γίνεται αντιληπτό ότι 

περίπου ένα 2% των επιχειρήσεων έχουν άδεια για πώληση καπνού, ενώ σχεδόν ένα 10% 

έχει άδεια για κατανάλωση αλκοόλ.  
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Διάγραμμα 21: Η κατανομή της μεταβλητής tobacco 

 

 

Διάγραμμα 22: Η κατανομή της μεταβλητής alcohol 
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Από τα σύνολα δεδομένων που σχετίζονται με τις αναφορές των σκουπιδιών, των 

τρωκτικών και της υγιεινής δημιουργήθηκαν οι μεταβλητές ‘garbage_frequency’, 

‘rodent_frequency’ και ‘sanitation_frequency’ αντίστοιχα. Αυτές οι μεταβλητές, 

αναπαριστούν τη συχνότητα εμφάνισης των παραπάνω αναφορών ανά ταχυδρομικό 

κώδικα στην πόλη του Chicago για κάθε μήνα από το 2000-2018. Το σύνολο δεδομένων 

των αναφορών 311, χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά για να συμπληρώσει τα στοιχεία, των 

τριών παραπάνω συνόλων δεδομένων από το 2018 έως και σήμερα.  

 Στην αρχή του 6ου κεφαλαίου αυτής της εργασίας, διαπιστώθηκε ότι οι 

υγειονομικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται ομοιόμορφα σε όλη την πόλη του Chicago, 

αλλά εστιάζονται σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Η επεξεργασία των δεδομένων 

αιτιολογεί αυτό το γεγονός που μέχρι τώρα φαίνεται ως παράδοξο. Βάσει των 

μεταβλητών σχετικά με τις αναφορές σκουπιδιών, τρωκτικών και υγιεινής που 

προέκυψαν από τα διαφορετικά σύνολα δεδομένων ως αποτέλεσμα των παραπόνων των 

κατοίκων της πόλης του Chicago, οι περιοχές αυτές θα χαρακτηρίζονταν υποβαθμισμένες 

ως προς την καθαριότητα.        

 Το συμβάν αυτό επιβεβαιώνεται από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις, οι 

οποίες είναι σχεδόν ομοιόμορφες, με τη μόνη διαφορά ότι στο διάγραμμα των αναφορών 

υγιεινής διαφέρει η κλίμακα του κάθετου άξονα. 

 

Διάγραμμα 23: Η κατανομή της μεταβλητής garbage_frequency ανά ταχυδρομικό κώδικα 
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Διάγραμμα 24: Η κατανομή της μεταβλητής rodent_frequency ανά ταχυδρομικό κώδικα 

 

 

Διάγραμμα 25: Η κατανομή της μεταβλητής sanitation_frequency ανά ταχυδρομικό κώδικα 
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 Στο ακόλουθο 4D διάγραμμα, το οποίο συνοψίζει τα τρία παραπάνω 

διαγράμματα, φαίνεται πως συσσωρεύονται οι αναφορές γύρω από τις περιοχές στις 

οποίες υπάρχουν πολλές καταγγελίες από τους κατοίκους της εκάστοτε περιοχής. Να 

σημειωθεί ότι το χρώμα απεικονίζει τους ταχυδρομικούς κώδικες των περιοχών της 

πόλης του Chicago. 

 

 

Διάγραμμα 26: Η κατανομή των μεταβλητών garbage, rodent και sanitation frequency ανά ταχυδρομικό κώδικα 

 

 

 

 



[54] 

 

Στη συνέχεια, αφαιρέθηκαν οι εγγραφές εκείνων των επιχειρήσεων στις οποίες 

είχανε πραγματοποιηθεί υγειονομικοί έλεγχοι μόνο μία φορά, δηλαδή δεν υπήρχε 

περαιτέρω ιστορικό υπόβαθρο.       

 Έπειτα, πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση των εγγραφών ανά επιχείρηση και 

ταξινόμηση των εγγραφών βάσει της ημερομηνίας των επιθεωρήσεων. Ακολούθως, με 

τη χρήση της συνάρτησης shift() προέκυψαν τα αποτελέσματα των προηγούμενων 

επιθεωρήσεων για κάθε επιχείρηση.       

 Έπειτα για κάθε επιχείρηση τροφίμων, σύμφωνα με τους υγειονομικούς ελέγχους 

και τις αντίστοιχες παραβάσεις, υπολογίστηκε ο χρόνος μεταξύ των επιθεωρήσεων και 

άλλες μεταβλητές. Το αποτέλεσμα της προεπεξεργασίας των δεδομένων ήτανε η 

δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων με περίπου 93.000 εγγραφές που περιλάμβανε 

διάφορες μεταβλητές, εκ των οποίων οι 27 κρίθηκαν κατάλληλες για χρήση στο μοντέλο 

πρόβλεψης. Παρακάτω λοιπόν, γίνεται μια αναλυτική επεξήγηση της κάθε μεταβλητής 

ανά επιχείρηση που θα χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεψη. 

Όνομα μεταβλητής Τύπος Περιγραφή 

previous_critical_found 0-1 αν βρέθηκε τουλάχιστον 1 κρίσιμη παράβαση ή όχι 

στον προηγούμενο έλεγχο 

previous_serious_found 0-1 αν βρέθηκε τουλάχιστον 1 σοβαρή παράβαση ή όχι 

στον προηγούμενο έλεγχο 

tobacco 0-1 αν υπάρχει άδεια πώλησης καπνού ή όχι 

alcohol 0-1 αν υπάρχει άδεια κατανάλωσης αλκοόλ ή όχι 

age_at_inspection 0-1 αν η επιχείρηση λειτουργούσε τουλάχιστον 4 χρόνια 

ή όχι 

risk_at_start 1-2-3 το επίπεδο κινδύνου που χαρακτηρίστηκε η 

επιχείρηση όταν αδειοδοτήθηκε  

previous_month 1 - 12 ο μήνας που έγινε ο προηγούμενος έλεγχος 

zip Ακέραιος ο ταχυδρομικός κώδικας της επιχείρησης 

previous_violation_count Ακέραιος το συνολικό πλήθος των παραβάσεων στον 

προηγούμενο έλεγχο 

previous_critical_count Ακέραιος το πλήθος των κρίσιμων παραβάσεων στον 

προηγούμενο έλεγχο 

previous_serious_count Ακέραιος το πλήθος των σοβαρών παραβάσεων στον 

προηγούμενο έλεγχο 

previous_minor_count Ακέραιος το πλήθος των βασικών παραβάσεων στον 

προηγούμενο έλεγχο 

previous_inspections Ακέραιος το πλήθος των προηγούμενων επιθεωρήσεων 
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time_since_last Συνεχής ο χρόνος που πέρασε από τον προηγούμενο έλεγχο 

time_since_1st_inspection Συνεχής ο χρόνος που πέρασε από τον 1ο έλεγχο 

inspection_frequency Συνεχής πόσο συχνά γίνονται επιθεωρήσεις 

pass_chance Συνεχής το ποσοστό επιτυχίας στους ελέγχους 

crit_found_chance Συνεχής πόσο συχνά εντοπίζονταν κρίσιμες παραβάσεις 

στους προηγούμενους ελέγχους 

avg_critical Συνεχής ο μέσος όρος των κρίσιμων παραβάσεων στους 

προηγούμενους ελέγχους 

avg_serious Συνεχής ο μέσος όρος των σοβαρών παραβάσεων στους 

προηγούμενους ελέγχους 

avg_minor Συνεχής ο μέσος όρος των βασικών παραβάσεων στους 

προηγούμενους ελέγχους 

previous_critical_ratio Συνεχής το ποσοστό των παραβάσεων που ήταν κρίσιμες 

στους προηγούμενους ελέγχους 

previous_serious_ratio Συνεχής το ποσοστό των παραβάσεων που ήταν σοβαρές 

στους προηγούμενους ελέγχους 

previous_minor_ratio Συνεχής το ποσοστό των παραβάσεων που ήταν βασικές 

στους προηγούμενους ελέγχους 

previous_garbage_frequency Συνεχής δείκτης αναφορών σκουπιδιών, για την περιοχή 

κοντά στην επιχείρηση τον τελευταίο μήνα 

previous_rodent_frequency Συνεχής δείκτης αναφορών τρωκτικών, για την περιοχή 

κοντά στην επιχείρηση τον τελευταίο μήνα 

previous_sanitation_frequency Συνεχής δείκτης αναφορών υγιεινής για την περιοχή κοντά 

στην επιχείρηση τον τελευταίο μήνα 

 

Πίνακας 2: Οι μεταβλητές του τελικού συνόλου δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο πρόβλεψης της 

παρούσας εργασίας 

 

Η ζητούμενη μεταβλητή η οποία θα προβλεφθεί είναι η ακόλουθη: 

critical_found 0-1 αν βρέθηκε κρίσιμη παράβαση ή όχι 

 

 

 

 

 

 

 



[56] 

 

8. Κατασκευή και εφαρμογή μοντέλου μηχανικής μάθησης  
 

Μετά την διερευνητική ανάλυση και την προεπεξεργασία των δεδομένων, το 

επόμενο στάδιο ήταν η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου μηχανικής μάθησης, η 

κατασκευή και η εφαρμογή του στο συγκεκριμένο πρόβλημα κατηγοριοποίησης, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η ζητούμενη πρόβλεψη.     

 Μεταξύ των μεθόδων μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούνται, η ενίσχυση της 

κλίσης των δέντρων είναι μια τεχνική που ξεχωρίζει σε πολλές εφαρμογές. Η ενίσχυση 

των δέντρων έχει αποδειχθεί ότι παράγει αποτελέσματα τελευταίας τεχνολογίας σε 

προβλήματα κατηγοριοποίησης (Chen & Guestrin, 2016).    

 Ο eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) είναι ένας αλγόριθμος μηχανικής 

μάθησης που βασίζεται σε δέντρα αποφάσεων (decision trees) και διατίθεται στο κοινό 

σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού όπως η R και η Python. Χρησιμοποιείται τόσο σε 

προβλήματα παλινδρόμησης όσο και κατηγοριοποίησης και θεωρείται ένας από τους πιο 

αποτελεσματικούς σύγχρονους αλγορίθμους στη μηχανική μάθηση.  

 Ο πιο σημαντικός παράγοντας πίσω από την επιτυχία του XGBoost είναι η 

επεκτασιμότητά (scalability) του σε όλα τα σενάρια. Το σύστημα τρέχει τουλάχιστον 

δέκα φορές γρηγορότερα με τη βοήθεια της παράλληλης επεξεργασίας (parallel 

computing) από τις υπάρχουσες δημοφιλείς λύσεις σε μία μηχανή και κλιμακώνεται σε 

δισεκατομμύρια παραδείγματα κατανεμημένων ή περιορισμένων ρυθμίσεων μνήμης. Η 

επεκτασιμότητα του XGBoost οφείλεται σε κάποια σημαντικά συστήματα και 

αλγοριθμικές βελτιστοποιήσεις. Αυτές οι καινοτομίες, περιλαμβάνουν έναν νέο 

αλγόριθμο εκμάθησης δέντρων για τον χειρισμό των ελλειπουσών και αραιών τιμών 

(handling sparse data) (Chen & Guestrin, 2016).     

 Ο όρος boosting αναφέρεται στο γενικό πρόβλημα της ενίσχυσης της απόδοσης 

της μάθησης των αλγορίθμων (Freund & Schapire, 1997). Προκειμένου λοιπόν, ο 

XGBoost να ξεπεράσει το παραπάνω πρόβλημα αντί να προσαρμόσει ένα μεγάλο δέντρο 

στα δεδομένα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε overfitting, η μέθοδος boosting 

«μαθαίνει» αργά μέσω της διαδικασίας της κανονικοποίησης (regularization). Με 

δεδομένο το τρέχων μοντέλο, ένα  μικρό δέντρο απόφασης προσαρμόζεται στα υπόλοιπα 

του μοντέλου. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται η μεροληψία (bias), η διακύμανση 

(variance) και το σφάλμα (error). Στη συνέχεια, οι προβλέψεις αυτού του δέντρου 

προστίθενται στο μοντέλο ώστε να υπολογιστούν τα νέα υπόλοιπα (Friedman, 2001). 
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Εικόνα 8: Σχηματική απεικόνιση του underfit, του overfit και του ιδανικού μοντέλου 

 Επιπρόσθετα, ο XGBoost περιλαμβάνει τη λειτουργία του υπολογισμού εκτός 

πυρήνα (out-of-core computing), η οποία βελτιστοποιεί τον διαθέσιμο χώρο στο δίσκο 

και μεγιστοποιεί τη χρήση του όταν υπάρχουν τεράστια σύνολα δεδομένων που δεν 

χωρούν στη μνήμη. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιήσει την 

τεχνική του CV (cross validation), προκειμένου να αποφευχθεί το overfitting (Chen & 

Guestrin, XGBoost: Reliable Large-scale Tree Boosting System, 2015).  

 Το overfitting (υπερπροσαρμογή) είναι μια έννοια στην επιστήμη των δεδομένων, 

η οποία εμφανίζεται όταν ένα στατιστικό μοντέλο ταιριάζει ακριβώς με τα δεδομένα 

εκπαίδευσής του (train set). Όταν κατασκευάζονται οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, 

αξιοποιούν ένα δείγμα δεδομένων για να εκπαιδεύσουν το μοντέλο. Ωστόσο, όταν το 

μοντέλο εκπαιδεύεται για πολύ ώρα σε δείγματα δεδομένων ή όταν το μοντέλο είναι πολύ 

περίπλοκο, μπορεί να αρχίσει να μαθαίνει τον «θόρυβο» ή τις άσχετες πληροφορίες μέσα 

στο σύνολο δεδομένων. Όταν το μοντέλο απομνημονεύει τον θόρυβο και ταιριάζει πολύ 

κοντά στο σύνολο εκπαίδευσης, το μοντέλο γίνεται «υπερβολικά προσαρμοσμένο» και 

δεν είναι σε θέση να γενικευτεί καλά σε νέα δεδομένα. Εάν ένα μοντέλο δεν μπορεί να 

γενικευτεί καλά σε νέα δεδομένα, τότε δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει εργασίες 

κατηγοριοποίησης ή πρόβλεψης για τις οποίες προοριζόταν (IBM Cloud Education, 

2021).           

 Το underfitting (υποπροσαρμογή) είναι το σενάριο όπου ένα μοντέλο δεδομένων 

δεν είναι σε θέση να καταγράψει τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών εισόδου και εξόδου 

με ακρίβεια, δημιουργώντας υψηλό ποσοστό σφάλματος τόσο στο σύνολο εκπαίδευσης 

όσο και στα νέα δεδομένα. Συμβαίνει όταν ένα μοντέλο είναι πολύ απλό, γεγονός που 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα του ότι ένα μοντέλο χρειάζεται περισσότερο χρόνο 

εκπαίδευσης, περισσότερα χαρακτηριστικά εισόδου ή λιγότερη τακτοποίηση 

(regularization). Το αποτέλεσμα του underfitting είναι η κακή απόδοση του μοντέλου 

(IBM Cloud Education, 2021). 
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 Δύο έννοιες που αναφέρθηκαν παραπάνω και συνδέονται άμεσα με το 

overfitting και το underfitting, είναι η μεροληψία (bias) και η διακύμανση (variance). 

 Η μεροληψία είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής πρόβλεψης (ή της μέσης τιμής) 

που δίνει το μοντέλο για μία παρατήρηση και της πραγματικής (σωστής) τιμής αυτής της 

παρατήρησης. Το μοντέλο με υψηλή μεροληψία δίνει λίγη προσοχή στα δεδομένα 

εκπαίδευσης (train set) και απλουστεύει υπερβολικά το μοντέλο. Συνήθως όταν σε ένα 

μοντέλο χαρακτηρίζεται από υψηλή μεροληψία και χαμηλή διακύμανση, τότε 

παρατηρείται το φαινόμενο του underfitting (Doroudi, 2020).  

 Η διακύμανση είναι η μεταβλητότητα της πρόβλεψης του μοντέλου για μία 

παρατήρηση και μετράει τη διασπορά-εξάπλωση των προβλεπόμενων τιμών σε σχέση με 

τις πραγματικές τιμές. Το μοντέλο με υψηλή διακύμανση δίνει μεγάλη προσοχή στα 

δεδομένα εκπαίδευσης (train set) και δεν γενικεύεται καλά σε νέα δεδομένα. Συνήθως 

όταν σε ένα μοντέλο χαρακτηρίζεται από χαμηλή μεροληψία και υψηλή διακύμανση, 

τότε παρατηρείται το φαινόμενο του overfitting (Doroudi, 2020). 

 

Εικόνα 9: Σχέση μεροληψίας (bias) - διακύμανσης (variαnce) 

  

 Στην παραπάνω εικόνα, το κέντρο του στόχου είναι ένα μοντέλο που προβλέπει 

τέλεια τις πραγματικές τιμές. Όσο οι προβλέψεις απομακρύνονται από το κέντρο, τόσο 

αντίστοιχα χειροτερεύουν. 
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(8.1) 

 Το σφάλμα της πρόβλεψης που προκύπτει από τη μεροληψία και τη 

διακύμανση και μπορεί να διαχειριστεί ο ερευνητής, αποτυπώνεται στην εξής 

μαθηματική σχέση: 

  

                                                                                                                                      

δηλαδή το σφάλμα πρόβλεψης = (μεροληψία)2 + (διακύμανση) + (μη μειώσιμο σφάλμα)  

 

όπου το μη μειώσιμο σφάλμα (irreducible error), είναι το σφάλμα που ανεξάρτητα από 

το πόσο καλό είναι ένα μοντέλο δεν μπορεί να μειωθεί και μετράει τον «θόρυβο» των 

δεδομένων λόγω των μεταβλητών (Mitchell, 2019).  

 Αν το μοντέλο είναι πολύ απλό και έχει πολύ λίγες παραμέτρους τότε μπορεί 

να έχει υψηλή μεροληψία και χαμηλή διακύμανση. Από την άλλη πλευρά, εάν το μοντέλο 

έχει μεγάλο αριθμό παραμέτρων, τότε θα έχει υψηλή διακύμανση και χαμηλή μεροληψία. 

Πρέπει λοιπόν να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία, γνωστή και ως bias-variance tradeoff, 

χωρίς να γίνει overfitting ή underfitting των δεδομένων (Briscoe & Feldman, 2011). 

 

 

Εικόνα 10: Bias - variance tradeoff 
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 Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των παραπάνω εννοιών, τα χαρακτηριστικά 

και τις δυνατότητες του αλγορίθμου XGBoost, ο συγκεκριμένος αλγόριθμος επιλέχθηκε, 

μελετήθηκε και εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία. Οι μετρικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του ήταν το Accuracy score και AUC score. 

Ακόμη, υπολογίστηκαν οι πιο σημαντικές μεταβλητές, προκειμένου να γίνει αντιληπτό, 

ποια χαρακτηριστικά έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την πρόβλεψη του εντοπισμού 

των παραβάσεων.   

 Να αναφερθεί ότι το σύνολο δεδομένων χωρίστηκε σε training και test set  με 

ποσοστά 75% και 25%  αντίστοιχα, ώστε το μοντέλο να είναι αμερόληπτο. Το μοντέλο 

μαθαίνει-εκπαιδεύεται από το train set και στη συνέχεια αξιολογείται από το test set. 

Ακόμη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μοντέλο θα έχει χαμηλή διακύμανση 

(variance) και μεροληψία (bias) χρησιμοποιήθηκε Cross Validation (Refaeilzadeh, Tang, 

& Liu, 2016). Η βασική ιδέα του CV είναι να διαχωριστούν τα δεδομένα μία ή 

περισσότερες φορές. Έτσι, κάθε φορά ένα μέρος των δεδομένων χρησιμοποιείται για την 

εκπαίδευση του μοντέλου και το υπόλοιπο μέρος των δεδομένων για την αξιολόγηση του 

(Berrar, 2019). Συγκεκριμένα, επειδή πρόκειται για πρόβλημα κατηγοριοποίησης 

(classification problem), χρησιμοποιήθηκε Stratified K-Fold Cross Validation (K=5) 

προκειμένου κάθε διαμοιρασμός να περιέχει περίπου την ίδια αναλογία 0-1 της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται και αξιολογούνται 5 

μοντέλα και σε κάθε γύρο το τελικό σκορ είναι ο μέσος όρος αυτών των μοντέλων (Bey, 

Goussault, Grolleau, Benchoufi, & Porcher, 2020).  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Στρωματοποιημένη δειγματοληψία (Stratified K-Fold Cross Validation) (Κ=5) 
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 Σχεδόν σε οποιοδήποτε πρόβλημα μηχανικής μάθησης, διαφορετικά μοντέλα 

εκπαιδεύονται στο σύνολο δεδομένων και επιλέγεται αυτό με την καλύτερη απόδοση. 

Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης καθώς δεν υφίσταται με βεβαιότητα ότι το 

συγκεκριμένο μοντέλο είναι το καλύτερο για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ως εκ τούτου, 

στόχος είναι η βελτίωση του μοντέλου με κάθε δυνατό τρόπο. Ένας σημαντικός 

παράγοντας στις επιδόσεις αυτών των μοντέλων είναι οι υπερπαράμετροί 

(hyperparameters) τους. Η επιλογή των κατάλληλων τιμών για αυτές τις 

υπερπαραμέτρους, μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενός μοντέλου σημαντικά.  

  Το GridSearchCV είναι μια συνάρτηση που περιλαμβάνεται στο πακέτο 

model_selection της βιβλιοθήκης Scikit-learn. Αυτή η συνάρτηση πραγματοποιεί μια 

«εξουθενωτική-βίαιη» σάρωση στα δεδομένα προκειμένου να διαμορφώσει τις βέλτιστες 

δυνατές παραμέτρους για το συγκεκριμένο μοντέλο (scikit-learn).  

 

  Εικόνα 12: Πλέγμα αναζήτησης (Grid Search) 

 Οι συνολικές παράμετροι έχουν χωριστεί σε 3 κατηγορίες από τους συγγραφείς 

του (XGBoost): 

- General: σχετίζονται με τον ενισχυτή που θα χρησιμοποιηθεί, συνήθως δέντρο ή 

γραμμικό μοντέλο (αφορούν τη συνολική λειτουργία) 

- Booster: εξαρτώνται από τον ενισχυτή που έχει επιλεχθεί (αφορούν την καθοδήγηση 

του ενισχυτή σε κάθε βήμα) 

- Learning task: σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση ανάλογα την περίπτωση 
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Όλες οι παράμετροι δεν είναι το ίδιο σημαντικές, ούτε το ίδιο ερμηνεύσιμες, αλλά 

η ρύθμισή τους διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο. Έτσι, στη συγκεκριμένη εργασία μετά 

από δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, επιλέχθηκαν να ρυθμιστούν εκείνες οι παράμετροι 

που επηρεάζουν ουσιαστικά την απόδοση του συγκεκριμένου μοντέλου. Αυτές ήτανε οι 

εξής: 

- learning_rate: Η συρρίκνωση μεγέθους βημάτων που χρησιμοποιείται στην ενημέρωση 

για την αποφυγή της υπερβολικής προσαρμογής (overfitting). Μετά από κάθε βήμα 

ενίσχυσης, λαμβάνονται άμεσα υπόψη τα βάρη των νέων χαρακτηριστικών και 

συρρικνώνονται τα βάρη των χαρακτηριστικών για να γίνει η διαδικασία ενίσχυσης πιο 

συντηρητική. Οι τιμές της έχουν εύρος [0,1] με προκαθορισμένη τιμή default = 0.3 

 

- gamma: Ένας κόμβος διασπάται μόνο όταν ο διαχωρισμός που προκύπτει δίνει θετική 

μείωση στη συνάρτηση απώλειας. Το gamma καθορίζει την ελάχιστη μείωση απώλειας 

που απαιτείται για τη διαίρεση. Όσο μεγαλύτερο είναι το gamma τόσο πιο συντηρητικός 

θα είναι ο αλγόριθμος. Οι τιμές του έχουν εύρος [0,∞] με default = 0 

  

- max_depth: Μέγιστο βάθος ενός δέντρου. Η αύξηση αυτής της παραμέτρου θα κάνει 

το μοντέλο πιο περίπλοκο και πιο πιθανό να υπερφορτωθεί (overfit). Να σημειωθεί ότι ο 

XGBoost καταναλώνει υπερβολικά τη μνήμη όταν εκπαιδεύει ένα βαθύ δέντρο. Οι τιμές 

του έχουν εύρος [0,∞] με default = 6 

 

- min_child_weight: Ελάχιστο άθροισμα βάρους που απαιτείται σε ένα «παιδί». Εάν η 

διαίρεση του δέντρου σε κάποιο βήμα καταλήξει σε έναν κόμβο φύλλου με το άθροισμα 

του βάρους του να είναι μικρότερο από το min_child_weight, τότε η διαδικασία 

κατασκευής θα σταματήσει την περαιτέρω κατάτμηση. Όσο μεγαλύτερο είναι το 

min_child_weight, τόσο πιο συντηρητικός θα είναι ο αλγόριθμος. Οι τιμές του έχουν 

εύρος [0,∞] με default = 1 

 

- subsample: Η αναλογία των περιπτώσεων εκπαίδευσης. Η ρύθμιση του στο 0,5 σημαίνει 

ότι ο XGBoost παίρνει τυχαία τα μισά δεδομένα εκπαίδευσης πριν από την καλλιέργεια 

δέντρων. Η χρήση του αποσκοπεί στην αποφυγή της υπερβολικής προσαρμογής 

(overfitting). Οι τιμές της έχουν εύρος (0,1] με default = 1  
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- colsample_bytree: Η αναλογία των στηλών κατά την κατασκευή κάθε δέντρου. Οι τιμές 

της έχουν εύρος (0,1] με default = 1 

 

- colsample_bylevel: Η αναλογία των στηλών για κάθε επίπεδο. Οι τιμές της έχουν εύρος 

(0,1] με default = 1 

 

scale_pos_weight: Χρησιμοποιείται για να ελέγχει το υπόλοιπο των θετικών και των 

αρνητικών βαρών, χρήσιμο για μη ισορροπημένες τάξεις. Μια τυπική τιμή που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη: (άθροισμα αρνητικών περιπτώσεων) / (άθροισμα θετικών περιπτώσεων) 

 Οι τιμές του έχουν εύρος (0,∞] με default = 1 

 

- n_estimators: Ο αριθμός των δέντρων που θα κατασκευαστούν. Όσο μεγαλύτερο είναι 

το n_estimators, τόσο περισσότερο αργεί ο αλγόριθμος.  Οι τιμές του έχουν εύρος [1, ∞] 

με default = 100 

Όνομα παραμέτρου Βέλτιστη τιμή παραμέτρου 

learning_rate 0.1 

gamma 0.1 

max_depth 5 

min_child_weight 5 

subsample 0.8 

colsample_bytree 0.8 

colsample_bylevel 0.8 

scale_pos_weight 0.7 

n_estimators 600 

 

Πίνακας 3: Οι βέλτιστες τιμές των παραμέτρων του μοντέλου της παρούσας εργασίας 

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μοντέλου για την πρόβλεψη 

τυχαίου test set των επιθεωρήσεων κάθε επιχείρησης. 
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8.1 Εφαρμογή του XGBoost  

 

Διάγραμμα 27: Feature importance του μοντέλου της παρούσας εργασίας 

 

The auc score: ~76%                              

The accuracy score: ~70%                     
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Στο επόμενο διάγραμμα αποτυπώνεται γραφικά το auc score του αλγορίθμου 

XGBoost (76%) με τη βοήθεια της χαρακτηριστικής καμπύλης ROC curve με μπλε 

συνεχή γραμμή, σε σύγκριση με αυτό της πράσινης διακεκομμένης γραμμής της τυχαίας 

πρόβλεψης (50%).  

 

 

Διάγραμμα 28: Γράφημα της χαρακτηριστικής καμπύλης λειτουργίας δέκτη (ROC) του μοντέλου της παρούσας 

εργασίας 
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Εικόνα 13: Παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας της βιβλιοθήκης SHAP της Python 

9. Αποτελέσματα και συμπεράσματα 
 

 Η βιβλιοθήκη SHAP (SHapley Additive Explanations) της Python είναι μια 

θεωρητική προσέγγιση που εξηγεί τα αποτελέσματα των μοντέλων μηχανικής μάθησης. 

Συνδέει τη βέλτιστη κατανομή πιστώσεων με τοπικές επεξηγήσεις χρησιμοποιώντας τις 

κλασικές τιμές Shapley από τη θεωρία παιγνίων και τις σχετικές επεκτάσεις τους (SHAP). 

 Η μέθοδος ανάθεσης των τιμών Shapley είναι μια μέθοδος θεωρίας παιγνίων 

που εκχωρεί πληρωμές στους παίκτες ανάλογα με τη συνεισφορά τους στη συνολική 

πληρωμή όπου οι παίκτες συνεργάζονται σε έναν συνασπισμό. Στη μηχανική μάθηση το 

«παιχνίδι» είναι η πρόβλεψη για μία μόνο περίπτωση του συνόλου δεδομένων. Το 

«κέρδος» είναι η διαφορά του μέσου όρου της πρόβλεψης όλων των περιπτώσεων από 

την πρόβλεψη και οι «παίκτες» είναι οι τιμές των χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης που 

συνεργάζονται για να λάβουν το κέρδος. Η τιμή Shapley είναι η μέση οριακή συνεισφορά 

μιας τιμής χαρακτηριστικού σε όλους τους πιθανούς συνασπισμούς (Kalampokis, 

Karamanou, & Tarabanis, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι οπτικοποιήσεων για να 

ερμηνεύσουν το προβλεπτικό μοντέλο, το SHAP Summary Plot και το SHAP Depedence 

Plot.            

 Το SHAP Summary Plot, που παρουσιάζεται στο διάγραμμα 29, συνδυάζει τη 

σημασία των χαρακτηριστικών με τα εφέ των χαρακτηριστικών. Κάθε σημείο του 

γραφήματος είναι μια τιμή Shapley για ένα χαρακτηριστικό και μία εγγραφή. Η θέση 

στον άξονα y καθορίζεται από το χαρακτηριστικό και στον άξονα x από την τιμή Shapley. 

Το χρώμα αντιπροσωπεύει την αξία του χαρακτηριστικού από χαμηλή σε υψηλή. Τα 

επικαλυπτόμενα σημεία παρουσιάζουν μια εικόνα της κατανομής των τιμών Shapley ανά 

χαρακτηριστικό. Τα χαρακτηριστικά ταξινομούνται ανάλογα με τη σημασία τους. 
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 Το SHAP Depedence Plot αποτυπώνει τη διακύμανση των τιμών Shapley του 

χαρακτηριστικού. Ειδικά σε περίπτωση έντονων αλληλεπιδράσεων, η γραφική 

παράσταση θα είναι πολύ διασκορπισμένη. Η θέση στον άξονα y καθορίζεται από την 

τιμή Shapley και στον άξονα x από το χαρακτηριστικό. 

 

 

Διάγραμμα 29: SHAP Summary Plot, βάσει των μεταβλητών του Πίνακα 2 

 

Το παραπάνω διάγραμμα, δείχνει ότι η μεταβλητή time_since_last, δηλαδή το 

χρονικό διάστημα που πέρασε από τον προηγούμενο υγειονομικό έλεγχο, είναι η πιο 

σημαντική μεταβλητή. Συγκεκριμένα, η ένταση του χρώματος υποδηλώνει την αξία κάθε 

μεταβλητής και η κατεύθυνση σχετίζεται με την ερμηνεία. Για παράδειγμα, όταν έχει 

περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τον προηγούμενο υγειονομικό έλεγχο 

(κόκκινη ένδειξη), τότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εντοπιστεί τουλάχιστον μία 

κρίσιμη παράβαση σε αντίθεση με τους υγειονομικούς ελέγχους που έγιναν σε πιο 

σύντομο χρονικό διάστημα (μπλε ένδειξη). 
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Διάγραμμα 30: Η πιθανότητα να βρεθεί κρίσιμη παράβαση βάσει το πλήθος των ημερών που πέρασαν από τον 

προηγούμενο έλεγχο 
Διάγραμμα 30: Η πιθανότητα να βρεθεί κρίσιμη παράβαση βάσει του πλήθους των ημερών που πέρασαν από τον 

προηγούμενο υγειονομικό έλεγχο 

Το επόμενο διάγραμμα επαληθεύει το διάγραμμα 29 με περισσότερες 

λεπτομέρειες. Αναλυτικότερα, όταν μεταξύ δύο διαδοχικών υγειονομικών επιθεωρήσεων 

στην ίδια επιχείρηση έχει περάσει μικρό χρονικό διάστημα μέχρι και της τάξης των 30 

ημερών, η πιθανότητα να βρεθεί τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση είναι γύρω στο 

30%. Ενώ μετά το διάστημα των 50 ημερών η πιθανότητα να εντοπιστεί κρίσιμη 

παράβαση αγγίζει το 50%. Μάλιστα, αν έχει περάσει ένας χρόνος ή περισσότερο από 

τότε που πραγματοποιήθηκε ο προηγούμενος έλεγχος, η πιθανότητα εντοπισμού 

τουλάχιστον μίας κρίσιμης παράβασης αυξάνεται δραματικά έως και το 80%. 
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Διάγραμμα 31: Shap Dependence Plot βάσει του πλήθους των κρίσιμων παραβάσεων που εντοπίστηκαν στον 

προηγούμενο υγειονομικό έλεγχο 

 

 

Διάγραμμα 32: Shap Dependence Plot βάσει του πλήθους των σοβαρών παραβάσεων που εντοπίστηκαν στον 

προηγούμενο υγειονομικό έλεγχο 

 

 

Διάγραμμα 33: Shap Dependence Plot βάσει του πλήθους των βασικών παραβάσεων που εντοπίστηκαν στον 

προηγούμενο υγειονομικό έλεγχο 
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Διάγραμμα 34: Shap Dependence Plot βάσει του συνολικού πλήθους των παραβάσεων που εντοπίστηκαν στον 

προηγούμενο υγειονομικό έλεγχο 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα, το βασικό πόρισμα που προκύπτει είναι ότι όσο 

αυξάνεται το πλήθος των παραβάσεων της εκάστοτε κατηγορίας που εντοπίστηκαν στον 

προηγούμενο υγειονομικό έλεγχο, τόσο πιο πιθανό είναι να εντοπιστεί τουλάχιστον μία 

κρίσιμη παράβαση στον επόμενο υγειονομικό έλεγχο.     

 Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι  η πιθανότητα να εντοπιστεί 

τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση βάσει των προηγούμενων κρίσιμων παραβάσεων, 

αυξάνεται σχεδόν γραμμικά κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει για τις άλλες δύο κατηγορίες 

παραβάσεων.         

 Συγκεκριμένα, σχετικά με το πλήθος των προηγούμενων σοβαρών παραβάσεων, 

η πιθανότητα να εντοπιστεί τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση στον επόμενο 

υγειονομικό έλεγχο δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα. Για την ακρίβεια, η 

πιθανότητα αυτή τείνει να αυξηθεί μόνο όταν το πλήθος των σοβαρών παραβάσεων 

ξεπεράσουν τις εννιά.          

 Όσον αφορά το πλήθος των προηγούμενων βασικών παραβάσεων, υπάρχει μια 

ραγδαία αύξηση της πιθανότητας να βρεθεί τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση καθώς 

αυξάνονται οι βασικές παραβάσεις. Η πιθανότητα αυτή φαίνεται ότι μεγιστοποιείται όταν 

βρεθούν τέσσερις βασικές παραβάσεις. 
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Διάγραμμα 35: Shap Dependence Plot βάσει της άδειας πώλησης καπνού   

 

 

Διάγραμμα 36: Shap Dependence Plot βάσει της άδειας κατανάλωσης αλκοόλ   

 

Γίνεται κατανοητό, ότι στις επιχειρήσεις που πωλείται καπνός είναι πολύ πιο 

πιθανόν να εντοπιστεί τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση, ενώ σε αυτές που επιτρέπεται 

η κατανάλωση αλκοόλ δεν φαίνεται να προκύπτει κάποιο συμπέρασμα. 
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Διάγραμμα 37: Shap Dependence Plot βάσει των επιπέδων κινδύνου των επιχειρήσεων 

 

Το διάγραμμα 37 παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς δείχνει ότι η 

πιθανότητα να εντοπιστεί τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση δεν εξαρτάται από το 

επίπεδο κινδύνου της επιχείρησης, κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο. Αυτό συνεπάγεται 

ότι το επίπεδο κινδύνου κάθε επιχείρησης θα πρέπει ενδεχομένως να διαμορφώνεται εκ 

νέου από τα αποτελέσματα των προηγούμενων επιθεωρήσεων και να μην παραμένει 

σταθερό από τότε που αδειοδοτήθηκε η κάθε επιχείρηση. 
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Διάγραμμα 38: Shap Dependence Plot βάσει του χρονικού διαστήματος που πέρασε από τον 1ο υγειονομικό έλεγχο 

 

Το συγκεκριμένο διάγραμμα, δείχνει ότι στις επιχειρήσεις όπου η πρώτη 

υγειονομική επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε πριν από εννιά έως και δώδεκα χρόνια, είναι 

πιο πιθανό να εντοπιστεί τουλάχιστον μία κρίσιμη παράβαση σε αντίθεση με αυτές που 

πραγματοποιήθηκε νωρίτερα. 
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Το τελευταίο κομμάτι κώδικα Python αυτής της εργασίας, περιλαμβάνει μια 

συνάρτηση η οποία ζητάει από το χρήστη τον αριθμό των επόμενων υγειονομικών 

επιθεωρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Chicago των ΗΠΑ. Η 

συνάρτηση είναι ορισμένη έτσι ώστε, να λαμβάνει υπόψη τον παραπάνω αριθμό 

αριθμητικά (δηλαδή ως νούμερο π.χ. 10) και όχι ολογράφως (π.χ. δέκα). Σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση εκτυπώνεται ένα κατάλληλο διαμορφωμένο μήνυμα προς το χρήστη που 

του ζητάει να εισάγει εκ νέου τον αριθμό των υγειονομικών ελέγχων. 

 

Εικόνα 14: Συνάρτηση εισαγωγής αριθμού των επόμενων υγειονομικών επιθεωρήσεων 

   

 Αφού πραγματοποιηθεί η έγκυρη καταχώρηση για τον αριθμό των επόμενων 

υγειονομικών επιθεωρήσεων από το χρήστη, εκτελώντας τον ακόλουθο κώδικα, ανοίγει 

ο προκαθορισμένος browser του χρήστη προβάλλοντας ένα διαδραστικό χάρτη (όπως το 

google maps της Google). Σε αυτόν τον χάρτη, παρουσιάζονται τα εστιατόρια, που θα 

λάβουν χώρα οι επόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι, με την ακριβή τους γεωγραφική 

τοποθεσία μαζί με το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

 

Εικόνα 15: Διαδραστικός χάρτης των επόμενων υγειονομικών επιθεωρήσεων με τη βιβλιοθήκη Folium 
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Εικόνα 16: Το πλάνο των επόμενων 20 υγειονομικών επιθεωρήσεων 

Η εικόνα 16 παρουσιάζει το αποτέλεσμα του παραπάνω κώδικα, για τις επόμενες 

20 υγειονομικές επιθεωρήσεις. 
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9.1 Προτάσεις 

Οι προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν προς το Δημόσιο Τμήμα Υγείας της 

πόλης του Chicago, όσον αφορά τις υγειονομικές επιθεωρήσεις, στις οποίες είναι πιο 

πιθανό να εντοπιστούν κρίσιμες παραβάσεις, περιγράφονται ακολούθως.  

1) Οι υγειονομικές επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα 

δίνοντας περισσότερη προσοχή στους καλοκαιρινούς μήνες, στους οποίους παρατηρείται 

έξαρση των παραβάσεων 

2) Το Δημόσιο Τμήμα Υγείας πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα στα παράπονα των 

κατοίκων σχετικά με την καθαριότητα συγκεκριμένων υποβαθμισμένων περιοχών 

3) Θα πρέπει οι διαδοχικοί υγειονομικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στην ίδια 

επιχείρηση, να γίνονται μετά το πέρας των 2 μηνών, καθώς όταν γίνονται νωρίτερα 

φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις απλώς καλύπτουν το πρόβλημα προσωρινά αλλά δεν το 

επιδιορθώνουν ουσιαστικά 

4) Θα πρέπει να γίνονται πιο συχνοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις που λειτουργούν 

τουλάχιστον 9 χρόνια  

5) Θα πρέπει να ελέγχονται πιο συχνά οι επιχειρήσεις στις οποίες επιτρέπεται η πώληση 

του καπνού 

6) Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναδιαμόρφωσης του επιπέδου κινδύνου κάθε 

επιχείρησης βάσει των αποτελεσμάτων των προηγούμενων υγειονομικών επιθεωρήσεων 

7) Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα χρόνια και δεν υπάρχουν καταχωρημένα 

πολλά στοιχεία, σχετικά με τη συχνότητα που θα πραγματοποιούνται οι υγειονομικοί 

έλεγχοι, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο ο αριθμός των βασικών παραβάσεων όσο 

και ο αριθμός των κρίσιμων παραβάσεων που εντοπίστηκαν στον προηγούμενο έλεγχο 

9.2 Δυσκολίες 

- Δεν υπήρχε πρόσβαση σε όλα τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποίησε η ομάδα των 

αναλυτών της πόλης του Chicago το 2014-15  

- Η μελέτη και η κατανόηση του κώδικα του εξειδικευμένου προβλεπτικού μοντέλου της 

προαναφερθείσας ομάδας στη γλώσσα προγραμματισμού R  
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  9.3 Προοπτικές εξέλιξης 

 Η περίπτωση των ανοιχτών δεδομένων και της πύλης δεδομένων της πόλης του 

Chicago των ΗΠΑ, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση παγκοσμίως. Οι καταχωρήσεις 

εγγραφών τόσο από τους υπαλλήλους όσο και από τους κατοίκους, έχει ως αποτέλεσμα 

τα σύνολα δεδομένων να παρέχουν μια ολοκληρωμένη οπτική για τα ζητήματα που 

απασχολούν το δημόσιο κοινό. Επομένως, η πόλη του Chicago θα μπορούσε να 

αποτελέσει πρότυπο και για τις υπόλοιπες πόλεις και χώρες ανά τον κόσμο έτσι ώστε να 

υιοθετήσουν και αυτές με τη σειρά τους ένα ανάλογο σύστημα δεδομένων. 

 Το Δημόσιο Τμήμα Υγείας, θα μπορούσε να συμπεριλάβει και αλλά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων στο ανοιχτό σύνολο δεδομένων που 

αφορούν τους υγειονομικούς ελέγχους των επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί 

ακόμη περισσότερο το προβλεπτικό μοντέλο. Μερικά απ’ αυτά θα μπορούσαν να είναι: 

- το ωράριο λειτουργίας του κάθε καταστήματος 

- το πλήθος των πελατών 

- η ηλικία των πελατών 

- το φύλο των πελατών 

- οι συνθήκες συντήρησης και φύλαξης των τροφίμων (για τις οποίες θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί περαιτέρω μελέτη για το πώς επηρεάζουν την ποιότητα των τροφίμων) 

- τα οικονομικά κέρδη των επιχειρήσεων (προκειμένου να μπορεί να γίνει περισσότερη 

συσχέτιση και έρευνα σχετικά με τα πρόστιμα των παραβάσεων) 

- διάφορα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους προμηθευτές-παραγωγούς της κάθε 

επιχείρησης 

- διάφορα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους επιθεωρητές που πραγματοποιούν τους 

υγειονομικούς ελέγχους 

Επιπροσθέτως, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί  μία επέκταση της παρούσας 

μελέτης μέσω της οποίας θα προσδιορίζεται η βέλτιστη διαδρομή από επιχείρηση σε 

επιχείρηση, προκειμένου να εξοικονομηθούν τόσο καύσιμα όσο και χρόνος μεταξύ των 

υγειονομικών ελέγχων. Αυτή η μελέτη θα είχε ως αποτέλεσμα, την αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διενέργεια περισσότερων υγειονομικών 

ελέγχων ανά ημέρα.   
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Παράρτημα 
 

Ο κώδικας που αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στην γλώσσα προγραμματισμού 

Python, για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας βρίσκεται στον 

παρακάτω σύνδεσμο του GitHub: 

https://github.com/chlampou/Chicago-food-inspections.git   
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