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Ι. Εισαγωγικό Σηµείωµα  
 

Το τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου 
ξεκινά τη συνολική αναδόµησή του ̟άνω στις υ̟οδοµές του τµήµατος Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και στο όραµα των µελών του. Στόχος του Τµήµατος είναι 
να ̟εράσει σε µια γόνιµη και ̟λατιά δράση στους χώρους της εκ̟αίδευσης, της έρευνας και 
της κοινωνικής ̟ροσφοράς του, µέσω της οικονοµίας και της ̟αραγωγής.  

Το όραµα των µελών του τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ανα̟τύσσεται τις 
τελευταίες τέσσερις δεκαετίες µε τη δράση τους στους τρεις αυτούς τοµείς, της εκ̟αίδευσης, 
της έρευνας και της κοινωνίας. Η συνεισφορά των µελών του Τµήµατος καταγράφτηκε στο 
εκ̟αιδευτικό έργο τους το εναρµονισµένο µε την έρευνα και τα µελετητικά και 
κατασκευαστικά έργα τους. Έτσι, στο Τµήµα αυτό ανα̟τύχθηκαν καινούρια µαθήµατα, 
̟ολλά α̟' αυτά ̟ρωτότυ̟α, για να φέρουν τους σ̟ουδαστές  κοντά στη σύγχρονη 
ε̟αγγελµατική και κοινωνική δράση. Με αργό ρυθµό και κάτω α̟ό την ̟ίεση της 
οικονοµικής εξέλιξης, τα µέλη του Τµήµατος ασχολήθηκαν µε εντατικούς ρυθµούς µε την 
έρευνα και συµµετείχαν στο διεθνές τεχνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι µέσω της ̟ αρεχόµενης 
̟αιδείας και της άµεσης ερευνητικής και µελετητικής εργασίας τους. Έτσι, όταν το Ελληνικό 
κράτος ̟ροχώρησε στην µετατρο̟ή του Τµήµατος αυτού α̟ό Τµήµα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε 
Τµήµα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου, το Τµήµα αυτό είχε ωριµάσει αρκετά 
για να αντιµετω̟ίσει την ̟ρόκληση αυτή. Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της ωριµότητας 
είναι η κοινή συνείδηση των µελών του Τµήµατος για την ανάγκη βαθιών αλλαγών στην όλη 
δοµή και λειτουργία του. Με σίγουρα βήµατα και όραµα τη διεθνή ακτινοβολία και α̟ήχησή 
του, τα µέλη του Τµήµατος ̟ροχώρησαν στο ̟ρώτο τους βήµα µε µια ανασύνταξη του 
̟ρογράµµατος σ̟ουδών έχοντας ως γνώµονα τη µη ρήξη της συνέχειας του εκ̟αιδευτικού 
έργου και την ανά̟τυξη των νέων δοµών στη µήτρα των υ̟αρχουσών υ̟οδοµών και 
̟ροσω̟ικού. Εκ̟ονήθηκε ένα ̟ρώτο ̟ρόγραµµα µε βάση τα δοκιµασµένα µαθήµατα και 
τους δόκιµους διδάσκοντες του Τµήµατος, καθώς και µε την ̟ροο̟τική της α̟ασχόλησης 
̟ρόσθετου ̟ροσω̟ικού, αναγκαίου για την κάλυψη του ελάχιστου ε̟ι̟έδου ενός 
̟ρογράµµατος ̟ανε̟ιστηµιακών σ̟ουδών. Καταγράφηκαν οι ανάγκες αυτές και 
αναδείχτηκαν οι ̟ροο̟τικές ̟ου ξανοίγονται µ̟ροστά µας. Ο̟ωσδή̟οτε ο χρόνος ̟ου 
δόθηκε δεν ήταν αρκετός για να ανα̟τυχθεί αυτό το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ̟ου θα ένωνε τις 
̟ροσ̟άθειες όλων των µελών στη βάση µιας α̟ρόσκο̟της γόνιµης εξέλιξης.  

Μια βασική ̟ροϋ̟όθεση για την εξέλιξη του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών του Τµήµατος 
Μηχανολόγων Μηχανικών είναι ο ̟ροσδιορισµός του χαρακτήρα και του ε̟ι̟έδου των 
εισαγόµενων και οι ̟ροδιαγραφές των α̟οφοίτων του. Η κάλυψη αυτής της ̟ροϋ̟όθεσης 
ήταν αδύνατο να ε̟ιτευχτεί και δεν υ̟ήρξε στο ̟αρελθόν ̟αρόµοια µελέτη, αφού η όλη 
διαδικασία της µετάβασης στην καινούρια µορφή ήταν α̟οτέλεσµα γρήγορων κινήσεων της 
ηγεσίας τόσο του Υ̟ουργείου όσο και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου. Η 
συγκυρία αυτή ε̟έβαλε τον ̟ροσδιορισµό ενός ̟ρογράµµατος σ̟ουδών ό̟ως αυτό, το 
ενδεικτικό, ̟ ου κατατίθεται εδώ ̟ αράλληλα µε τη σύνθεση µιας οµάδας µελών του Τµήµατος 
̟ου θα συντονίσει την εξέλιξή του και την εφαρµογή του. Η οµάδα αυτή σε οργανωµένη 
συνεργασία µε όλα τα µέλη του Τµήµατος θα µετρήσει και θα εκτιµήσει, στην ̟εριοχή της 
Μεσογείου αλλά και ευρύτερα, τις τάσεις της εξέλιξης και τις ανάγκες για ̟αιδεία 
Μηχανολόγου Μηχανικού. Η οµάδα αυτή θα συνθέσει την εκ̟αιδευτική δύναµη των µελών 
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του Τµήµατος και τις δυνατότητες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου για να γίνει 
το Τµήµα αυτό ικανό να συνεισφέρει στην οικονοµία την ̟αιδεία του Μηχανολόγου 
Μηχανικού ̟ου α̟αιτούν οι καιροί µας και το µέλλον της κοινωνίας µας.  Το ̟ρώτο αυτό 
̟ρόγραµµα ̟ου καταθέτουµε, εµείς τα µέλη του Τµήµατος των Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου είναι ένα λειτουργικό τέχνηµα 
κατασκευασµένο µε την εµ̟ειρία µας, έτοιµο να εξελιχθεί µε την τεκµηριωµένη µελέτη µας 
και την στοχευµένη εφαρµογή του στην εκ̟αιδευτική ̟ράξη. Ο̟ωσδή̟οτε, η εκ̟αιδευτική 
δράση του Τµήµατος, θα ενταχθεί σε αυτήν των συνεργαζόµενων µε µας Τµηµάτων και θα 
στοχεύει ̟άντα στην εκ̟αίδευση για το µέλλον έχοντας λειτουργικά ενσωµατώσει στις δοµές 
και τις λειτουργίες του Τµήµατος την εµ̟ειρία, τις αρχές και τα κίνητρα ̟ου συνθέτουν το 
δίκαιο της κοινωνίας µας.  

Η διαδικασία της µετάβασης α̟ό την τωρινή εκ̟αιδευτική ̟ρακτική στη µελλοντική, 
θα ̟εράσει µέσα α̟ό την ̟αράλληλη εξέλιξη του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών µε την 
ολοκλήρωση των σ̟ουδών των υ̟αρχόντων ήδη στο Τµήµα µας σ̟ουδαστών. Η α̟οφοίτηση 
των σ̟ουδαστών ̟ου εισήχθησαν στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
έχει ̟ρογραµµατιστεί να εξελιχθεί µε την αντιστοίχιση µιας σειράς µαθηµάτων του ̟αλιού 
̟ρογράµµατος µε µαθήµατα του νέου ̟ρογράµµατος, τα ο̟οία οι σ̟ουδαστές αυτοί θα 
µ̟ορούν να κατοχυρώσουν και ̟αράλληλα να ̟άρουν τα υ̟όλοι̟α µαθήµατα του νέου 
̟ρογράµµατος σ̟ουδών για να α̟οφοιτήσουν α̟ό το νέο Τµήµα. Το νέο ̟ρόγραµµα 
σ̟ουδών ̟ου κατατίθεται εδώ δίδει µια ̟ρώτη εικόνα των υ̟οχρεώσεων µάθησης ̟ου 
̟ροκύ̟τουν για όλους τους σ̟ουδαστές ̟ου θα στοχεύσουν στο δί̟λωµα του Μηχανολόγου 
Μηχανικού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου. Σηµαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη 
των σ̟ουδών θα ̟αίξουν τα µέλη του Τµήµατος µε την λειτουργία τους ως σύµβουλοι των 
σ̟ουδαστών. Ο κάθε σ̟ουδαστής, ανεξάρτητα α̟ό τον τρό̟ο εισαγωγής του, θα έχει τη 
δυνατότητα να συµβουλευτεί τον ̟ροσω̟ικό του σύµβουλο καθηγητή για την ̟ορεία του 
στο Τµήµα. 

Οι ̟ροτάσεις µας αυτές, είναι ̟ροφανές ότι δεν θα υλο̟οιηθούν ̟οτέ ό̟ως αρµόζει 
σε ένα εκ̟αιδευτικό ίδρυµα αν δεν καλυφθούν οι ανάγκες σε ̟ροσω̟ικό κυρίως αλλά και σε 
υ̟οδοµές. Η οµάδα ̟ου συστάθηκε στη Συνέλευση ̟ου ενέκρινε το ̟ροτεινόµενο 
̟ρόγραµµα σ̟ουδών, ανέλαβε την ̟ροφανή υ̟οχρέωση να ̟ροτείνει και τα µέσα 
υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος ̟ου θα εφαρµοστεί. Τα µέσα αυτά είναι ̟ριν α̟' όλα 
διδακτικό και τεχνικό ̟ροσω̟ικό, αλλά και οι α̟αραίτητες εκ̟αιδευτικές υ̟οδοµές σε 
αρµονία και αλληλοσυµ̟λήρωση του εκ̟αιδευτικού µε το ̟άγιο ερευνητικό και κοινωνικό 
έργο του Τµήµατος. 
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II. Προσω̟ικό  

II.1. Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 
Στην ̟αρούσα ενότητα ̟αρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά ̟εριλη̟τικά βιογραφικά 
σηµειώµατα για τα µέλη του Τµήµατος, τα ο̟οία είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 
σ̟ουδών. 

 
1. Βαΐρης Αχιλλέας, Καθηγητής 
e-mail: vairis@staff.teicrete.gr 

Ο Αχιλλέας Βαΐρης είναι ∆ι̟λωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 
του Πανε̟ιστηµίου του Bristol (1988) και ∆ιδάκτωρ Μηχανολόγος 
Μηχανικός (1997) του ιδίου Πανε̟ιστηµίου. Στο ̟λαίσιο της 
ε̟αγγελµατικής σταδιοδροµίας του εργάστηκε ως Mηχανολόγος 
Mηχανικός σε εταιρείες του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα στην 
Ελλάδα και στην Αγγλία. Έχει συγγράψει σαράντα εννιά (49) 
εργασίες σε διεθνή ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά υ̟ό κρίση και ̟ενήντα 
οκτώ (58) δηµοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή ε̟ιστηµονικά συνέδρια. 

Το ε̟ιστηµονικό του έργο έχει ̟λέον των 890 ετεροαναφορών (µε δείκτες h-index 12 και i10-
index 14). Έχει συµµετάσχει σε Εθνικά, Ευρω̟αϊκά και Ρωσικά έργα Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανά̟τυξης, ως Ερευνητής ή και Ε̟ιστηµονικός Υ̟εύθυνος. Είναι εφευρέτης ή 
συνεφευρέτης σε τέσσερεις ευρεσιτεχνίες. Το 2003 εκλέχτηκε Ε̟ίκουρος Καθηγητής του 
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης, ό̟ου το 2008 εκλέχτηκε στη 
βαθµίδα του Ανα̟ληρωτή Καθηγητή έως το 2014, ο̟ότε εκλέγεται Καθηγητής στο ίδιο 
Τµήµα. Εδίδαξε ε̟ίσης στο ∆ιατµηµατικό Μετα̟τυχιακό Πρόγραµµα Σ̟ουδών 
«Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, Αυτοµατισµού και Ροµ̟οτικής» του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει 
συµµετάσχει σε ̟λήθος διοικητικών ε̟ιτρο̟ών του Τµήµατος και του Ιδρύµατος. Υ̟ήρξε 
Πρόεδρος του τµήµατος καθώς και µέλος της Συγκλήτου του Ιδρύµατος για 3 έτη. Α̟ό το 
2016 είναι ε̟ισκέ̟της Καθηγητής στη Σχολή Ε̟ιστήµης Υλικών και Μηχανικής του 
Northwestern Polytechnical University της Λ.∆. Κίνας, και Καθηγητής στο Τµήµα 
Μηχανολόγων Μηχανικών του State University of New York Korea στην Νότιο Κορέα, ό̟ου 
είναι ∆ιευθυντής του Προγράµµατος Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών. Είναι µέλος του editorial 
board σε 3 διεθνή ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά και κριτής σε 28 διεθνή ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά. 
Υ̟ήρξε µέλος ε̟ιστηµονικών ε̟ιτρο̟ών σε διεθνή ε̟ιστηµονικά συνέδρια και έχει δώσει 
διαλέξεις στην Κίνα και στη Ρωσία. Είναι αξιολογητής σε Εθνικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά και 
Κυ̟ριακά ερευνητικά ̟ρογράµµατα. Στα ε̟ιστηµονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
συµ̟εριλαµβάνονται οι Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, η Τριβολογία, τα Υλικά και η 
Εµβιοµηχανική. 
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2. Βιδάκης Νεκτάριος, Καθηγητής 

e-mail: vidakis@emttu.org 

Ο Νεκτάριος Βιδάκης είναι ∆ι̟λωµατούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλονίκης (1993) 
και ∆ιδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (1997). Στο ̟λαίσιο της 
ε̟αγγελµατικής σταδιοδροµίας του υ̟ήρξε για µια δεκαετία 
µελετητής βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, τεχνικός σύµβουλος σε 
βιοµηχανικές µονάδες και µέλος ̟ολλών διοικητικών συµβουλίων. 
Έχει συγγράψει τρία βιβλία, ̟λέον των σαράντα εργασιών σε διεθνή 
̟εριοδικά υ̟ό κρίση και ̟λέον των ογδόντα δηµοσιεύσεων σε εθνικά 

και διεθνή συνέδρια. Το ε̟ιστηµονικό έργο του έχει ̟λέον των 940 ετεροαναφορών (h-Index 
18). Έχει συµµετάσχει σε ̟λήθος Εθνικών και Ευρω̟αϊκών έργων Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανά̟τυξης, ως Ερευνητής ή και Ε̟ιστηµονικός Υ̟εύθυνος. Είναι εφευρέτης ή συνεφευρέτης 
σε τρεις ευρεσιτεχνίες. Α̟ό το 2000 και για τέσσερα χρόνια υ̟ήρξε ∆ιευθυντής Ανά̟τυξης 
και Κατάρτισης του Εµ̟ορικού και Βιοµηχανικού ε̟ιµελητηρίου Ηρακλείου. Το 2004 
εκλέχτηκε ανα̟ληρωτής καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ 
Κρήτης, ενώ το 2008 εκλέχτηκε στη βαθµίδα του καθηγητή του ίδιου τµήµατος. ∆ιδάσκει 
ε̟ίσης στο ∆ιατµηµατικό Μετα̟τυχιακό Τµήµα «Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, 
Αυτοµατισµού και Ροµ̟οτικής» του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ εκλέχθηκε και ∆ιευθυντής του ίδιου 
̟ρογράµµατος για µια διετία. Έχει συµµετάσχει ως ε̟ιβλέ̟ων ή µέλος τριµελών ε̟ιτρο̟ών 
̟αρακολούθησης Μετα̟τυχιακών και ∆ιδακτορικών εργασιών. Έχει συµµετάσχει σε ̟λήθος 
διοικητικών ε̟ιτρο̟ών του Τµήµατος και του Ιδρύµατος, υ̟ήρξε Πρόεδρος του Τµήµατος 
για 5 έτη και σήµερα είναι ανα̟ληρωτής Πρόεδρός του. Είναι ∆ιευθυντής στο θεσµοθετηµένο 
«Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής» του Τµήµατος. Στα 
ε̟ιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του συµ̟εριλαµβάνονται τα Συστήµατα 
Παραγωγής, Οι Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, η Μηχανολογία Ακριβείας, η Αντίστροφη 
Μηχανική, ο Αριθµητικός Έλεγχος Εργαλειοµηχανών, τα συστήµατα CAD/CAM/CAE και 
η εµβιοµηχανική. 

 

3. Καββουσανός Εµµανουήλ, Καθηγητής 

e-mail: mkavussa@.staff.teicrete.gr 

Βασικές Σ̟ουδές : Μηχανολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ, 1983 

Μετα̟τυχιακό (MSc) : Robotics and Industrial Automation, 
Imperial College, 1988 

∆ιδακτορικό : Πολυτεχνείο Χανίων, 1999 

Ερευνητικοί τοµείς : Έλεγχος, Ροµ̟οτική, Μηχατρονική 

Ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία 

 1988 – 1993 : Πλαστικά Κρήτης. Προϊστάµενος Τµήµατος Κατασκευών και 
συντήρησης 
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 1994 - … Καθηγητής στο ΤΕΙ Κρήτης 
∆ιοικητική Εµ̟ειρία – Θέσεις Ευθύνης 

 Ε̟ί σειρά ετών Υ̟εύθυνος Α’ Τοµέα Μαθηµάτων Τµήµατος Μηχανολογίας 

 1997-2000 : Προϊστάµενος Τµήµατος Μηχανολογίας 

 2006-2007 : ∆/ντής της ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης 

 2010-12 : Προϊστάµενος Τµήµατος Μηχανολογίας 

 2012 -2014  : ∆/ντής του µετα̟τυχιακού ̟ρογράµµατος «Προηγµένα συστήµατα 
̟αραγωγής, αυτοµατισµού και ροµ̟οτικής» 

 2004 – 2007 : Μέλος του συντονιστικού οργάνου της ε̟ιτρο̟ής ερευνών του ΤΕΙ 
Κρήτης 

Έρευνα και ανά̟τυξη 

 Έχει ανα̟τύξει και διευθύνει το Εργαστήριο Αυτοµατικής - Ροµ̟οτικής του ΤΕΙ 
Κρήτης. 

  Έχει αναλάβει και συµµετάσχει σε ̟ολλά έργα έρευνας και ανά̟τυξης και  έχει 
δηµοσιεύσει ̟ερί̟ου 30 εργασίες σε ̟εριοδικά και συνέδρια.  

 
 

4. Καβουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής 

e-mail: kavoulak@cs.teicrete.gr 

Ο Γεώργιος Καβουλάκης ξεκίνησε τις (̟ρο̟τυχιακές) σ̟ουδές του 
α̟ό το τµήµα Φυσικής του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης, α̟ό το ο̟οίο 
έλαβε το ̟τυχίο του το 1990. Εισήλθε στο Τµήµα και α̟οφοίτησε α̟ό 
αυτό µε τη σειρά του ̟ρώτου, λαµβάνοντας  υ̟οτροφίες α̟ό το ΙΚΥ 
και για τα τέσσερα έτη των σ̟ουδών του. Συνέχισε τις σ̟ουδές του 
στο ̟αν/µιο του Illinois, στην Urbana-Champaign, ΗΠΑ, α̟ό ό̟ου 
έλαβε τον µετα̟τυχιακό του τίτλο στη Φυσική το 1992, καθώς και το 

διδακτορικό δί̟λωµα του α̟ό το ίδιο Ίδρυµα το 1996, υ̟ό την ε̟ίβλεψη του καθηγητή 
Gordon Baym. 

Στη συνέχεια έλαβε θέση µεταδιδακτορικού υ̟ότροφου στο τµήµα Φυσικής του ̟αν/µίου 
του Illinois στην Urbana-Champaign, ΗΠΑ (04/1996 – 12/1996), θέση µεταδιδακτορικού 
υ̟ότροφου NORDITA και Marie Curie στη NORDITA, Κο̟εγχάγη, ∆ανία (04/1997 – 
08/2000), θέση µεταδιδακτορικού υ̟ότροφου Göran Gustafsson στο Royal Institute of 
Technology, Στοκχόλµη, Σουηδία (09/2000 – 09/2001), θέση µεταδιδακτορικού υ̟ότροφου 
και στη συνέχεια θέση «Docent» στο Lund Institute of Technology, Lund, Σουηδία (09/2001 
– 08/2007). Στο διάστηµα 03/2008 – 02/2012 ήταν Ανα̟ληρωτής Καθηγητής στο Γενικό 
Τµήµα Θετικών Ε̟ιστηµών του ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο και α̟ό το 2012 είναι καθηγητής (στο 
Γενικό Τµήµα Θετικών Ε̟ιστηµών και κατό̟ιν στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών) του 
ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο. 

Ο Γεώργιος Καβουλάκης έχει συγγράψει γύρω στις 65 δηµοσιεύσεις, οι ο̟οίες έχουν λάβει 
̟άνω α̟ό  1750 αναφορές (έξι α̟ό αυτές σε συνεργασία µε τον Ben Mottelson, κάτοχο του 
βραβείου Nobel Φυσικής 1974) και έχει “h-index” 24. Ήταν Πρόεδρος του δικτύου έρευνας 
του European Science Foundation «POLATOM», το ο̟οίο ̟εριελάµβανε ̟ερί̟ου 60 
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ε̟ιστήµονες α̟ό 16 χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Έχει οργανώσει 3 συνέδρια, έχει δώσει 
̟άνω α̟ό 10 ̟ροσκεκληµένες οµιλίες/colloquia και έχει κρίνει ̟άνω α̟ό 150 δηµοσιεύσεις. 
Έχει λάβει χρηµατοδότηση α̟ό το Swedish Science Foundation (VR) και ήταν ε̟ιστηµονικός 
υ̟εύθυνος µιας ̟ρότασης του «Αρχιµήδη ΙΙΙ». Έχει συνε̟ιβλέψει τους J. Kailasvuori 
(Στοκχόλµη), J. Bergelin (Lund), και S. Bargi (Lund) στη µετα̟τυχιακή τους εργασία, και τη 
Sara Bargi στη διδακτορική της διατριβή (Lund), ενώ ε̟ιβλέ̟ει την Αλεξάνδρα Ρούσσου στη 
διδακτορική της διατριβή. Τέλος, έχει διατελέσει Πρόεδρος του τµήµατος των Μηχανολόγων 
Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης για δύο έτη.    

 

5. Κατσα̟ρακάκης ∆ηµήτριος, Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 

e-mail: dkatsap@staff.teicrete.gr  

Ο ∆ηµήτριος Κατσα̟ρακάκης είναι ∆ι̟λωµατούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1997) και 
∆ιδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (2017) του ίδιου ιδρύµατος µε 
αντικείµενο «Μεγιστο̟οίηση διείσδυσης αιολικών ̟άρκων σε 
α̟οµονωµένα ενεργειακά συστήµατα». Α̟ό το 2001 εργάστηκε σε 
σειρά ε̟ιστηµονικών σε ερευνητικών ̟ρογραµµάτων στο 
Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας του ΤΕΙ Κρήτης, µε αντικείµενα 
συναφή µε την αξιο̟οίηση των ανανεώσιµων ̟ ηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 

και την ορθολογική χρήση ενέργειας.  

Το 2008 εκλέχτηκε ε̟ίκουρος καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του 
ΤΕΙ Κρήτης, ενώ το 2016 εκλέχτηκε στη βαθµίδα του ανα̟ληρωτή καθηγητή του ίδιου 
τµήµατος. ∆ιδάσκει ε̟ίσης στο ∆ιατµηµατικό Μετα̟τυχιακό Τµήµα «Ενεργειακά 
Συστήµατα» του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει συµµετάσχει σε ̟λήθος διοικητικών ε̟ιτρο̟ών του 
Τµήµατος και του Ιδρύµατος, ενώ την τρέχουσα χρονική ̟ερίοδο υ̟ηρετεί ως Πρόεδρος του 
Τµήµατος. Στα ε̟ιστηµονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα συµ̟εριλαµβάνονται η 
διείσδυση ΑΠΕ σε νησιωτικά συστήµατα, η σχεδίαση και ανά̟τυξη υβριδικών σταθµών, η 
ενεργειακή αναβάθµιση κτηριακών εγκαταστάσεων και υ̟οδοµών, τα έξυ̟να ενεργειακά 
δίκτυα, οι κοινωνικές ̟ροο̟τικές και οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό την αξιο̟οίηση των ΑΠΕ κλ̟.  

Έχει διατελέσει ο κύριος ερευνητής - µελετητής σε σειρά ανα̟τυξιακών έργων, σε οµάδες 
εργασίες του Τεχνικού Ε̟ιµελητηρίου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (υβριδικοί σταθµοί 
ενέργειας, έργα ενεργειακής αναβάθµισης, έργα ενεργειακής διαχείρισης κλ̟). Έχει 
συγγράψει τέσσερα βιβλία, και σειρά α̟ό εκ̟αιδευτικές σηµειώσεις, ενώ την τρέχουσα 
̟ερίοδο ολοκληρώνει το ̟ρώτο βιβλίο του στην αγγλική γλώσσα, βάσει συµβολαίου µε το 
διεθνώς αναγνωρισµένο εκδοτικό οίκο «Taylor & Francis”. Έχει δηµοσιεύσει 24 εργασίες σε 
διεθνή ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά µε κρίση (σε όλες ως κύριος συγγραφέας), και 31 
δηµοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια (στις 25 ως κύριος συγγραφέας), δύο κεφάλαια 
σε τόµους και σειρά άρθρων στον εσωτερικό τύ̟ο. Το ε̟ιστηµονικό του έργο έχει ̟λέον των 
600 ετεροαναφορών (h-Index 13). Έχει συµµετάσχει σε ̟λήθος Εθνικών και Ευρω̟αϊκών 
έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά̟τυξης, ως Ερευνητής ή και Ε̟ιστηµονικός 
Υ̟εύθυνος.  
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Συµµετέχει ως εµ̟ειρογνώµονας στα εργαστήρια – σεµινάρια της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής 
TAIEX, έχει αναλάβει ως αξιολογητής σειρά ερευνητικών ̟ροτάσεων για λογαριασµό της 
ΓΓΕΤ και ε̟ίσης έχει αξιολογήσει δεκάδες άρθρα των ̟λέον αναγνωρισµένων ̟εριοδικών 
του κλάδου του, του εκδοτικού οίκου Elsevier. 

 

6. Κονταξάκης Κωνσταντίνος, Ε̟ίκουρος Καθηγητής 

e-mail: condax@cs.teicrete.gr 

Ο Κωνσταντίνος Κονταξάκης σ̟ούδασε στο τµήµα Μηχανολογίας 
του ΤΕΙ Κρήτης και στη συνέχεια στο Πανε̟ιστήµιο Université Paul 
Sabatier de Toulouse, στην Τουλούζη, στη Γαλλία, α̟ό ό̟ου α̟έκτησε 
το 1992 το ̟τυχίο Maîtrise de Technologies Mécaniques. To 2001 
ανακηρύχθηκε διδάκτορας ̟αρουσιάζοντας τη διατριβή του µε θέµα: 
«Παθητικός έλεγχος ̟τερυγώσεων ανεµογεννητριών και 
̟ροσοµοίωση της λειτουργίας των», στο ̟ανε̟ιστήµιο Université de 

la Rochelle, στη Γαλλία. 

Ο Κωνσταντίνος Κονταξάκης εργάστηκε σε κατασκευαστικές εταιρίες στο Ηράκλειο Κρήτης 
και στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Εργαστηριακός Συνεργάτης 
α̟ό το 1994 έως το 2004 και ως Ε̟ιστηµονικός Συνεργάτης α̟ό το 2004 έως το 2007. Το 2007 
διορίστηκε ως Ε̟ίκουρος Καθηγητής στο ίδιο Τµήµα και το 2011 µονιµο̟οιήθηκε σαν 
Ε̟ίκουρος Καθηγητής. ∆ιδάσκει ̟ερισσότερα α̟ό ̟έντε µαθήµατα στο τµήµα 
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και 2 µαθήµατα στα ∆ιατµηµατικά 
Προγράµµατα Σ̟ουδών «Ενεργειακά Συστήµατα» και «Προηγµένα Συστήµατα 
Παραγωγής Αυτοµατισµού και Ροµ̟οτική». Έχει ε̟ιβλέψει σειρά ̟τυχιακών και 
δι̟λωµατικών εργασιών. Έχει συµµετάσχει σε σειρά ερευνητικών ̟ρογραµµάτων στο Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης, χρηµατοδοτούµενα α̟ό δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Συµµετέχει σε ̟ολλές 
διοικητικές ε̟ιτρο̟ές του ΤΕΙ Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν θεµατολογία 
σχετική µε την ανά̟τυξη ανεµοκινητήρων, τη µελέτη και το σχεδιασµό καινοτόµων 
̟τερυγώσεων για ανεµογεννήτριες και µε το σχεδιασµό µικρών Ανεµογεννητριών. Ε̟ίσης 
ασχολείται µε την αξιο̟οίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας καθώς και µε την 
εφαρµογή διαδικασιών δια̟ίστευσης του Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας σε µετρήσεις 
ανέµου και µετρήσεις α̟όδοσης µικρών ανεµογεννητριών. Έχει δεκαέξι (16) δηµοσιεύσεις σε 
̟εριοδικά και συνέδρια. 
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7. Μουτσο̟ούλου Αµαλία, Ε̟ίκουρη Καθηγήτρια 

e-mail:amalia@staff.teicrete.gr 

Η Αµαλία Μουτσο̟ούλου είναι ∆ι̟λωµατούχος Πολιτικός 
Μηχανικός και ∆ιδάκτωρ Μηχανικός Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
(τµήµα ΜΠ∆ Πολυτεχνείο Κρήτης), καθώς κατέχει και µετα̟τυχιακό 
τίτλο σ̟ουδών στο τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
(τµήµα ΜΠ∆ Πολυτεχνείο Κρήτης). Στο ̟λαίσιο της ε̟αγγελµατικής 
σταδιοδροµίας της υ̟ήρξε για µια δεκα̟ενταετία µελετήτρια 
ιδιωτικών και δηµοσίων έργων. Έχει συγγράψει τρία βιβλία, ̟λέον 

των είκοσι εργασιών σε διεθνή συνέδρια υ̟ό κρίση και ̟λέον των δέκα εργασιών σε 
αναγνωρισµένα διεθνή ̟εριοδικά.  Έχει συµµετάσχει σε Εθνικά  και Ευρω̟αϊκά έργα 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά̟τυξης, ως Ερευνήτρια. Ε̟ί σειρά ετών υ̟ήρξε συντονίστρια 
του ̟ρογράµµατος Erasmus του Τµήµατος Πολιτικών ∆οµικών Έργων, καθώς και 
ε̟ιστηµονική  υ̟εύθυνη του ̟ρογράµµατος ΕΣΠΑ του εν λόγω Τµήµατος για τουλάχιστον 
µια ̟ενταετία. Έχει ε̟ιβλέψει ̟λέον των εκατό ̟ρο̟τυχιακών δι̟λωµατικών εργασιών, οι 
ο̟οίες όλες έχουν ολοκληρωθεί µε ε̟ιτυχία. Ήταν υ̟εύθυνη ε̟τά εργαστήριων του τµήµατος 
Πολιτικών ∆οµικών έργων µέσα στα ο̟οία έχουν εκ̟ονηθεί ̟λήθος ̟τυχιακών εργασιών 
υ̟ό την ε̟ίβλεψή της. Είναι E̟ίκουρη Kαθηγήτρια του Τµήµατος Μηχανολόγων 
Μηχανικών ΤΕ α̟ό το έτος 2014. Το γνωστικό αντικείµενό της είναι «Ευφυής Έλεγχος 
∆οµικών Κατασκευών», ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η Μηχανική, ο Έλεγχος 
Κατασκευών, και η Αντοχή των Υλικών, Εύρωστος Έλεγχος, ∆ιαχείριση έργων. 

 

8. Πετούσης Μάρκος Α., Ε̟ίκουρος Καθηγητής 

e-mail: markospetousis@yahoo.gr 

Ο Μάρκος Πετούσης έχει λάβει το ∆ί̟λωµά του α̟ό το Τµήµα 
Μηχανολόγων και Αεροναυ̟ηγών Μηχανικών του Πανε̟ιστηµίου 
Πατρών το έτος 1997. Α̟έκτησε Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης 
µε Τοµέα Εξειδίκευσης τα Συστήµατα Παραγωγής το 2001 α̟ό το 
Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης και ∆ιδακτορικό ∆ί̟λωµα α̟ό το ίδιο Πολυτεχνείο, το έτος 

2007. 

Α̟ό το 1994 (αρχικά ως ̟ρο̟τυχιακός φοιτητής του Πανε̟ιστηµίου Πατρών και στη 
συνέχεια ως ∆ι̟λωµατούχος Μηχανικός) έως σήµερα είχε εµ̟λακεί ερευνητικά σε διεθνή και 
εθνικά ερευνητικά και βιοµηχανικά έργα, καθώς και στο βιοµηχανικό σχεδιασµό, µε 
αντικείµενο την τεχνολογία των συστηµάτων CAD/CAM/CAE, την Εικονική 
Πραγµατικότητα, την Ταχεία Πρωτοτυ̟ο̟οίηση και τις Μηχανουργικές Κατεργασίες. Στη 
∆ιδακτορική του ∆ιατριβή ανέ̟τυξε ένα νέο µοντέλο ̟ροσοµοίωσης µηχανουργικών 
κατεργασιών φρεζαρίσµατος τριών αξόνων σε ̟εριβάλλον Εικονικής Πραγµατικότητας. Το 
µοντέλο αυτό ̟αρέχει τη δυνατότητα ο̟τικο̟οίησης και της διαδικασίας της κο̟ής σε ένα 
ρεαλιστικό εικονικό ̟εριβάλλον µηχανουργείου, αλλά κυρίως ̟αρέχει ̟οιοτικά δεδοµένα 
για διάφορες ̟αραµέτρους ̟ου σχετίζονται µε το α̟οτέλεσµα της κατεργασίας και ̟οσοτικά 
δεδοµένα σε σχέση µε την ανα̟τυσσόµενη τραχύτητα στις κατεργαζόµενες ε̟ιφάνειες. 
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Α̟ό το 1999 είναι Εργαστηριακός και Ε̟ιστηµονικός συνεργάτης του Τµήµατος 
Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης. ∆ιδάσκει µαθήµατα µηχανολογικού σχεδίου, 
CAD/CAM/CNC/CAE και µηχανουργικών κατεργασιών. Έχει διδάξει αντίστοιχα 
µαθήµατα στο ̟ αρελθόν στο Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης και 
στο Πανε̟ιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Τεχνολογίας Υλικών, ως συµβασιούχος Ε̟ιστηµονικός 
Συνεργάτης. 

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η τρισδιάστατη γεωµετρική µοντελο̟οίηση, η 
τεχνολογία των γραφικών, οι µηχανουργικές κατεργασίες, η εµβιοµηχανική, οι τεχνολογίες 
ανά̟τυξης εικονικών και φυσικών ̟ρωτοτύ̟ων (ταχεία ̟ρωτοτυ̟ο̟οίηση, αντίστροφη 
µηχανική) και οι τεχνολογίες ̟ροσθετικής κατασκευής (additive manufacturing, 3d 
printing). 

Ο ∆ρ. Μάρκος Πετούσης έχει δηµοσιεύσει 12 εργασίες σε έγκριτα ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά 
(in peer review scientific journals), 32 ανακοινώσεις σε διεθνή ε̟ιστηµονικά συνέδρια και 6 
ανακοινώσεις σε εθνικά ε̟ιστηµονικά συνέδρια. Ε̟ίσης, έχει γράψει 2 κεφάλαια σε 
αντίστοιχα αγγλόφωνα ε̟ιστηµονικά βιβλία. 

 

9. Σακκάς Νικόλαος, Καθηγητής 

e-mail: nsak@staff.teicrete.gr  

Ο Νικόλαος Σακκάς είναι ∆ι̟λωµατούχος και ∆ιδάκτορας 
Μηχανολόγος Μηχανικός. Έχει 20ετή βιοµηχανική εµ̟ειρία στην 
Ελλάδα (Πλαστικά Κρήτης, Σέλµαν ΑΕ, Planet AE) και στο εξωτερικό 
(Mahon Mc. Philipps, Αγγλία) ενώ στο ΤΕΙ Κρήτης είναι καθηγητής 
α̟ό το 1997. A̟ό το 2018 είναι ε̟ισκέ̟της καθηγητής στο Παν/µιο 
του Hull στη σχολής Μηχανικών και Πληροφορικής. Συνεργάζεται 

µε διεθνείς εταιρείες σε θέµατα ενέργειας και ̟ληροφορικής αλλά και τουριστικών 
εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας.  

'Εχει υ̟άρξει µέλος της διοίκησης της ΕΕΒΑ (Energy Efficiency in Buildings Αssociation) το 
2011, έχει συµµετάσχει σε δεκάδες ̟ρογράµµατα FP4- FP7 και Horizon και είναι 
συστηµατικός αξιολογητής τα τελευταία 20 χρόνια (̟ερί̟ου 20 ̟ροσκλήσεις εξωτερικής 
εµ̟ειρογνωµοσύνης). 

Είναι συγγραφέας 30 άρθρων µε 140 αναφορές αλλά και 6 βιβλίων λογοτεχνίας, 1 βιβλίου 
ε̟ιχειρηµατικότητας και 1 βιβλίου ̟ολιτικής στα Aγγλικά (Democracy Again!) 
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10. Τζιράκης Ευάγγελος, Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσω̟ικό 

e-mail: vtzirakis@staff.teicrete.gr  

Γεννήθηκε στις 13/11/1975 και µεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Α̟οφοίτησε α̟ό το 5ο Γενικό Λύκειο το 1993 και µετά α̟ό ένα χρόνο 
̟ροετοιµασίας ξεκίνησε τις σ̟ουδές του στο Middlesex University 
του Λονδίνου α̟’ ό̟ου α̟οφοίτησε το 2000 και έγινε κάτοχος BEng 
in Mechanical Engineering και MSc in Advanced Manufacturing and 

Management. Το 1999 ξεκίνησε η συνεργασία του µε το Εργαστήριο Καυσίµων και 
Λι̟αντικών (ΕΤεΚΛ) της Σχολής Χηµ. Μηχανικών ΕΜΠ, ενώ µέσω αυτού, έχει συµµετάσχει 
κατά καιρούς, σε διάφορα ερευνητικά ̟ρογράµµατα. Στο ΕΤεΚΛ ολοκλήρωσε την 
διδακτορική του διατριβή (2002-2007) µε τίτλο «Συσχετισµός Εκ̟οµ̟ών µε Φυσικοχηµικές 
Ιδιότητες των Καυσίµων και µε ∆εδοµένα α̟ό την Κίνηση των Οχηµάτων στο Λεκανο̟έδιο». 
Α̟ό το 2007 έως το 2014 υ̟ηρέτησε ως Ι∆ΑΧ στο ΕΜΠ, στην ∆ιεύθυνση Προσω̟ικού και 
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών. Ε̟ίσης, α̟ό το 2010 έως το 2013 υ̟ηρέτησε µε α̟όσ̟αση στην ∆/νση 
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης, ενώ ̟αράλληλα εργάστηκε ως ωροµίσθιος 
ε̟ιστηµονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο ΜΕΚ του ΤΕΙΚ. ∆ιαθέτει ̟λήθος δηµοσιεύσεων 
σε ηµερίδες, συνέδρια και ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά µε κριτές. Ε̟ίσης, έχει συµµετάσχει ως 
κριτής σε υ̟ό δηµοσίευση άρθρα σε ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά. Τέλος, α̟ό το 2014 έως τον 
∆εκέµβριο του 2017 υ̟ηρέτησε ως Ε∆ΙΠ στην Σχολή Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ και α̟ό 
το ∆εκέµβριο του 2017 έως και σήµερα υ̟ηρετεί ως Ε∆ΙΠ στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ. 

 

11. Φασουλάς Ιωάννης, Ε̟ίκουρος Καθηγητής 

e-mail: jfasoulas@staff.teicrete.gr 

Ο Ιωάννης Φασουλάς είναι ∆ι̟λωµατούχος Μηχανικός του τµήµατος 
«Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υ̟ολογιστών» της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε̟ιστηµίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ. 1999) ό̟ως ε̟ίσης και ∆ιδάκτωρ Μηχανικός 
του ίδιου τµήµατος (Α.Π.Θ. 2004). Α̟ό το 2000 είναι µέλος του 
Τεχνικού Ε̟ιµελητηρίου Ελλάδος. Στο ̟λαίσιο της ε̟αγγελµατικής 
σταδιοδροµίας του υ̟ήρξε για µεγάλο διάστηµα ερευνητής σε 

διάφορα ερευνητικά ̟ ρογράµµατα και ε̟ιστηµονικός συνεργάτης σε ανώτατα εκ̟αιδευτικά 
ιδρύµατα ό̟ως το Α.Π.Θ., το Πανε̟ιστήµιο Μακεδονίας, το Τ.Ε.Ι. Σερρών και το Αλεξάνδριο 
Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης. Ε̟ίσης διετέλεσε µελετητής και ε̟ιβλέ̟ον Μηχανικός στο ∆ήµο Νέας 
Αλικαρνασσού για ̟ερί̟ου µία διετία. Το 2010 εκλέχτηκε και διορίστηκε ως Ε̟ίκουρος 
καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης µε γνωστικό 
αντικείµενο την «Μηχατρονική». Ε̟ι̟ροσθέτως τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο 
∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών «Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, 
Αυτοµατισµού και Ροµ̟οτικής» του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ενώ εκλέχθηκε και ∆ιευθυντής του ίδιου 
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̟ρογράµµατος για µια διετία. Είναι µέλος στο «Εργαστήριο Συστηµάτων Ελέγχου και 
Ροµ̟οτικής» το ο̟οίο α̟οτελεί θεσµοθετηµένο διατµηµατικό εργαστήριο των τµηµάτων 
Μηχανολόγων Μηχανικών T.E. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Στα 
ε̟ιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του συµ̟εριλαµβάνονται µεταξύ άλλων η 
µοντελο̟οίηση, η ανά̟τυξη και ο έλεγχος ̟ολυαρθρωτών ροµ̟οτικών συστηµάτων για τη 
λαβή και το χειρισµό αντικειµένων, ό̟ως ε̟ίσης τα βιολογικής έµ̟νευσης ροµ̟οτικά 
συστήµατα µε εφαρµογές στο θαλάσσιο ̟εριβάλλον και η ανά̟τυξη καινοτόµων 
µηχατρονικών συστηµάτων µε εφαρµογές στην εµβιοµηχανική και την ιατρική. Έχει 
συµµετάσχει ως ε̟ιβλέ̟ων καθηγητής ή µέλος ε̟ιτρο̟ών εξέτασης ∆ιδακτορικών και 
Μετα̟τυχιακών εργασιών. Έχει 27 εργασίες σε διεθνή ̟εριοδικά και ̟ρακτικά διεθνών 
συνεδρίων ενώ συµµετέχει ως κριτής σε διεθνή ̟εριοδικά και συνέδρια. 

 

12. Χρηστάκης ∆ηµήτριος, Καθηγητής 

e-mail: dhr@cs.teicrete.gr  

Ο ∆ηµήτριος Γεωργίου Χρηστάκης είναι ∆ι̟λωµατούχος 
Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ (1981) και ∆ιδάκτωρ του 
̟ανε̟ιστηµίου της Πάτρας (1987) µε θέµα της διατριβής του: Οι 
ροϊκά ε̟αγόµενες θερµικές τάσεις και η ε̟ίδρασή τους στην 
ευστάθεια της ροής. Εργάστηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης ως 
ε̟ισκέ̟της καθηγητής (Ν∆ 407) και στο ΤΕΙ Κρήτης α̟ό το 1989 ό̟ου 

και εκλέχτηκε ε̟ίκουρος καθηγητής. Το 2002 εκλέχτηκε καθηγητής του Τµήµατος 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης. ∆ίδαξε στο ∆ιατµηµατικό Μετα̟τυχιακό 
Τµήµα «Ενεργειακά Συστήµατα» του ΤΕΙ Κρήτης και διευθύνει το Εργαστήριο Αιολικής 
Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστηµάτων. Υ̟ήρξε Προϊστάµενος του Τµήµατος για 
δυο θητείες και ε̟ί σειρά ετών µέλος της ε̟ιτρο̟ής ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης, θέση ̟ου έχει 
και σήµερα.  

Έχει ιδρύσει και διδάξει σειρά ̟ρο̟τυχιακών µαθηµάτων ό̟ως: Κοινωνία και Τεχνολογία, 
Σύνθεση Ενεργειακών Συστηµάτων και άλλα. Υ̟ήρξε ε̟ί τριετία εξεταστής του ΙΚΥ για 
υ̟οτροφίες µετα̟τυχιακών σ̟ουδών. Ε̟έβλεψε ̟τυχιακές εργασίες Μετα̟τυχιακών 
Φοιτητών Ευρω̟αϊκών ̟ανε̟ιστηµίων στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος Έρασµος. Έχει 
ε̟ιβλέψει τέσσερις διδακτορικές διατριβές, µια ως κύριος ε̟ιβλέ̟ων στο ̟ανε̟ιστήµιο της 
La Rochelle και ως σύµβουλος της ε̟ιτρο̟ής σε δυο διατριβές στο ̟ανε̟ιστήµιο Κρήτης και 
µια στο ΕΜΠ. Συνε̟ιβλέ̟ει διδακτορική διατριβή υ̟οψήφιου α̟ό την Αιθιο̟ία. 

Ο ∆. Γ. Χρηστάκης εργάστηκε στη βιοµηχανία και σε φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα, µε τους ο̟οίους συνεχίζει τη συνεργασία ως Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης στο ̟λαίσιο 
της σύνδεσης της εκ̟αίδευσης, της έρευνας και της ̟αραγωγής.   

Υ̟ήρξε υ̟εύθυνος ̟ερισσότερων των 200 ̟ρογραµµάτων (µελετητικών, κατασκευαστικών, 
εκ̟αιδευτικών, µετρητικών και ερευνητικών) χρηµατοδοτούµενων α̟ό την Ευρω̟αϊκή 
Ένωση, το Ελληνικό κράτος και τον ιδιωτικό τοµέα µε συνολικό ̟ροϋ̟ολογισµό 4,4εκ. ευρώ. 
Συµµετείχε, ως υ̟εύθυνος ̟ρογράµµατος στην ̟αραγωγή κανονισµών για τις µικρές 
Ανεµογεννήτριες σε συνεργασία µε το RISOE και συµµετείχε στην ανά̟τυξη του IEC 
61400_2.  
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Έχει δηµοσιεύσει 22 εργασίες σε διεθνή ε̟ιστηµονικά ̟εριοδικά µε κρίση, και 31 
δηµοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια (στις 21 ως κύριος συγγραφέας), δύο κεφάλαια 
σε τόµους και σειρά άρθρων στον ηµερήσιο τύ̟ο. Το ε̟ιστηµονικό του έργο έχει ̟λέον των 
470 ετεροαναφορών (Google scholar h-Index 12, i10-index 10). Έχει ένα δί̟λωµα 
ευρεσιτεχνίας σχετικό µε τον έλεγχο αεροσκαφών. 

Κύρια ̟εδία ερευνητικού ενδιαφέροντός του σήµερα είναι η  ανά̟τυξη µικρών 
Ανεµογεννητριών, η Εµβιοµηχανική και η αλληλε̟ίδραση της κοινωνίας µε την τεχνολογία.  

 

  



 15

 

II.2. Χωρίς διδακτορικό τίτλο 
1. Μονιάκης Μύρων, Λέκτορας 

e-mail: myrmo@staff.teicrete.gr 

Ο Μύρων Μονιάκης είναι ∆ι̟λωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε̟ιστηµίου Πατρών (1982) και 
κάτοχος MSc του ΕΑΠ (2003). Στο ̟λαίσιο της ε̟αγγελµατικής του 
σταδιοδροµίας υ̟ήρξε για µια δεκα̟ενταετία µελετητής δηµοσίων 
και ιδιωτικών κτηριακών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ενώ 
α̟ασχολήθηκε µε συµβάσεις και ως µελετητής και ε̟ιβλέ̟ων 
µηχανικός στις τεχνικές υ̟ηρεσίες του ΟΛΗ και ΤΕΙ Κρήτης. 

Το 1995 εκλέχτηκε καθηγητής εφαρµογών του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του 
ΤΕΙ Κρήτης, ενώ α̟ό το 1999-2005 συµµετείχε ενεργά και δίδαξε σε  µαθήµατα του 
Προγράµµατος Σ̟ουδών Ε̟ιλογής «Ενεργειακές & Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες» 
(ΕΝΠΕΤ), ενώ α̟ό το 2013 διδάσκει ε̟ίσης στο ∆ιατµηµατικό Μετα̟τυχιακό Τµήµα 
«Ενεργειακά Συστήµατα» των Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ΤΕ, του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει συµµετάσχει ως ε̟ιβλέ̟ων ή µέλος τριµελών 
ε̟ιτρο̟ών ̟αρακολούθησης σε ̟λήθος ̟ρο̟τυχιακών και µετα̟τυχιακών εργασιών των 
̟αρα̟άνω τµηµάτων. Έχει οργανώσει ως ε̟ιστηµονικός υ̟εύθυνος και συµµετάσχει ως 
εισηγητής  σε ̟λήθος σεµιναρίων για θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας, ενεργειακής 
α̟όδοσης και ̟ιστο̟οίησης των κτιρίων, χρήσης ΑΠΕ στα κτήρια, και Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας. Έχει συµµετάσχει σε αρκετά  Εθνικά και Ευρω̟αϊκά έργα 
εκ̟αιδευτικά και ερευνητικά ό̟ως  ε̟ίσης και σε αρκετές διοικητικές ε̟ιτρο̟ές  του 
Τµήµατος και του Ιδρύµατος.  

Έχει συγγράψει διδακτικές σηµειώσεις για τα µαθήµατα τα ο̟οία διδάσκει στο ΤΕΙ Κρήτης, 
είναι συν-συγγραφέας σε  βιβλίο, στο α̟οθετήριο  των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών 
Ηλεκτρονικών Συγγραµµάτων ΚΑΛΛΙΠΟΣ , ενώ έχει και ε̟ιστηµονική εργασία σε διεθνή 
̟εριοδικά υ̟ό κρίση (3 ετεροαναφορές) . 

Στα ε̟ιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά του συµ̟εριλαµβάνονται η Εξοικονόµηση 
Ενέργειας και η Ενεργειακή Α̟όδοση των ενεργειακών συστηµάτων,  η χρήση Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας στον κτηριακό τοµέα , τα κτήρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης 
Ενέργειας (nZEB) και τα  έξυ̟να κτήρια καθώς και τα συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης. 

 

  



 16

2. Ντιντάκης Γιάννης, Λέκτορας  

e-mail: ntintakis@staff.teicrete.gr 

Ο Ιωάννης Ντιντάκης του Τηλεµάχου είναι Λέκτορας του Τµήµατος 
Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανε̟ιστηµίου µε ειδίκευση ΄Σχεδιασµός µε τη χρήση Η/Υ’ . Είναι 
κάτοχος ̟ τυχίου Μηχανικού στον τοµέα του Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 
µε ειδίκευση στο σχεδιασµό νέων ̟ροϊόντων και συστηµάτων 
βιοµηχανικής ̟αραγωγής. Κατέχει µετα̟τυχιακό δί̟λωµα ειδίκευσης 

(Msc) στα Σύγχρονα Βιοµηχανικά Συστήµατα Παραγωγής α̟ό το Kingston University (UK). 
Είναι υ̟οψήφιος διδάκτορας του Πολυτεχνείου Κρήτης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής 
και ∆ιοίκησης.  Α̟ό το 2010 έως τον Φεβρουάριο του 2019 διετέλεσε µέλος ∆ΕΠ στη βαθµίδα 
του Λέκτορα στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Ε̟ί̟λου του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας. Έχει συµµετάσχει στη συγγραφή δύο ε̟ιστηµονικών βιβλίων.  Α̟ό το 2015 
διδάσκει στο µετα̟τυχιακό ̟ρόγραµµα ‘Προηγµένες µέθοδοι σχεδιασµού ̟ροϊόντων α̟ό 
ξύλου’ του Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλίας (̟ρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας). Έχει ε̟ιβλέψει οκτώ 
̟ρωτότυ̟ες µετα̟τυχιακές εργασίες και ̟άνω α̟ό σαράντα ̟ρο̟τυχιακές. Έχει ενεργεί 
συµµετοχή σε δεκαε̟τά Ευρω̟αϊκά ̟ρογράµµατα µε αµοιβή αλλά και σε εκ̟αιδευτικά 
̟ρογράµµατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εννέα ̟ρωτότυ̟ες δηµοσιεύσεις σε 
̟εριοδικά και διεθνή συνέδρια µε κριτές, ενώ είναι κριτής σε τρία διεθνή journals. Ε̟ί σειρά 
ετών έχει εργαστεί ως στέλεχος σε τµήµατα Έρευνας και Ανά̟τυξης σηµαντικών Ελληνικών 
βιοµηχανικών µονάδων  µε βασική αρµοδιότητα τη σχεδίαση  βιοµηχανικών ̟ροϊόντων και 
συστηµάτων ̟αραγωγής. Α̟ό το 2010 ̟αρέχει ε̟ιστηµονική και τεχνική υ̟οστήριξη σε 
̟άνω α̟ό 50 ̟αραγωγικές ε̟ιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύ̟ρο. 

 

3. Τζανάκης Γεώργιος, Λέκτορας 

e-mail: gtzan@staff.teicrete.gr 

Ο Γεώργιος Τζανάκης έχει Πτυχίο Φυσικού Πανε̟ιστηµίου Αθηνών 
(1981) και Πτυχίο Ηλεκτρονικού Τ.Ε.Ι. Πειραιά (1978). Α̟ό το 1991 
έως σήµερα ασχολείται µε τη διδασκαλία των εργαστηρίων Φυσικής 
ως λέκτορας. Έχει εργαστεί ως Ειδικό Τεχνικό Προσω̟ικό στα 
εργαστήρια Φυσικής του Φυσικού Τµήµατος του Πανε̟ιστηµίου 
Κρήτης (1988-1991) και ως ωροµίσθιος στα εργαστήρια φυσικής του 
ΤΕΙ Κρήτης (1983-1991). 

Συµµετείχε στη Συγγραφή Εργαστηριακού οδηγού «Ηλεκτρονικό  
βιβλίο  εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής Ι» Ιωάννης Μ̟ερταχάς, Γεώργιος Τζανάκης, 
Παρασκευή Μιχελάκη, Κωνσταντίνος Παυλάκης στη δράση «Κάλλι̟ος» Ελληνικά 
ηλεκτρονικά ακαδηµαϊκά συγγράµµατα και βοηθήµατα. Οκτώβριος 2015. 
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II.3. Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσω̟ικού 
 

 

1. Βαρδάκη Σοφία 

e-mail: svardaki@staff.teicrete.gr  

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1974. Είναι ̟τυχιούχος Μηχανικός 
∆οµικών Έργων Τ.Ε.  του ΤΕΙ Κρήτης (1995),  ̟τυχιούχος 
Παιδαγωγικών Σ̟ουδών ΣΕΛΕΤΕ / ΠΑ.ΤΕ.Σ Ηρακλείου) (2001)  και 
κάτοχος µετα̟τυχιακού δι̟λώµατος ειδίκευσης του τµήµατος  
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε του ΤΕΙ Κρήτης στα «Ενεργειακά 
Συστήµατα» (2018). Εργάστηκε σε τεχνικά γραφεία (8/7/1995 - 
30/12/01), στη Ν.Α. Ηρακλείου/ ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας & 

∆ιεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος (31/12/2001 – 23/01/07) και 
̟αράλληλα ως ωροµίσθιος Εργαστηριακός Συνεργάτης στο τµήµα Πολιτικών ∆οµικών 
Έργων του ΤΕΙ Κρήτης (Σε̟τ.96 -Ιουν.05). Α̟ό 23/01/07- σήµερα εργάζεται ως Ε.Τ.Ε.Π. στα 
τµήµατα Πολιτικών ∆οµικών Έργων & Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης.  

 

2. Σταύρος Βασιλοκωνσταντάκης 

e-mail: vasta@staff.teicrete.gr 

Γεννήθηκε το 1960. Είναι ̟τυχιούχος εργοδηγός µηχανικός 
αεροσκαφών, κάτοχος αδείας ασκήσεως ε̟αγγέλµατος συντήρησης 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων αεροσκαφών, κάτοχος αδείας 
ασκήσεως ε̟αγγέλµατος θερµουδραυλικών εγκαταστάσεων. 

Φοίτησε στην ΣΤΕΦ Ηρακλείου στο Τµήµα Μηχανολογίας. Είναι 
̟τυχιούχος ΑΣΠΑΙΤΕ- ΣΕΛΕΤΕ. Φοίτησε στη Σχολή Ανθρω̟ιστικών 
Ε̟ιστηµών του Ε.Α.Π. 

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τοµέα στην κατασκευή και συντήρηση θερµουδραυλικών 
εγκαταστάσεων και έργων α̟ό το 1975 έως το 1980. Για ε̟τά συνα̟τά έτη εργάστηκε στη 
κατασκευή και συντήρηση µηχανολογικών εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων Καψής και 
Α̟ολλώνια έως το 1987. Α̟ό το 1988 έως το 1991 εργάστηκε στη συντήρηση των 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων του Λιµενικού Ταµείου Ηρακλείου. Α̟ό το 1993 έως το 2001 
εργάστηκε ως Ε.Τ.Ε.Π. στη τεχνική υ̟ηρεσία του τµήµατος  συντήρησης των µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κρήτης και α̟ό το 2002 έως σήµερα ως Ε.Τ.Ε.Π. στο τµήµα 
µηχανολογίας της ΣΤΕΦ. 
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3. Σαριδάκης Γιάννης  

e-mail: isarid@staff.teicrete.gr 

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1977. Φοίτησε στο 3ο Λύκειο και 
το 1995 εισήχθη στο ΤΕΙ Κρήτης, στο Τµήµα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών.  Το 1999 αφού 
ολοκλήρωσε τον κύκλο σ̟ουδών και την ̟ρακτική άσκηση στον 
Ατµοηλεκτρικό Σταθµό της ∆ΕΗ. 

Εργάστηκε στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης για 1 έτος ως 
υ̟εύθυνος µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ακολούθησαν 4 χρόνια 

εργασίας στη εταιρεία Mechatron ΑΒΕΕ µε αντικείµενο την κατασκευή µηχατρονικών 
̟ροϊόντων και αυτοµατο̟οιηµένων γραµµών ̟αραγωγής. 

Το 2006, οργάνωσε ̟ροσω̟ικό ε̟αγγελµατικό µηχανολογικό εργαστήριο, εξο̟λισµένο µε 
σύγχρονα µηχανήµατα, και ξεκίνησε να εργάζεται ως ελεύθερος ε̟αγγελµατίας µε βασικό 
αντικείµενο το σχεδιασµό, την κατασκευή και εγκατάσταση αυτοµατο̟οιηµένων 
µηχανηµάτων και µηχανηµάτων ̟οιοτικού ελέγχου σε διάφορες εταιρείες, ό̟ως η Candeli 
ΑΒΕΕ (Nestle), ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙ∆ΗΣ ΑΕ., METALΟΙΚΟΣ ΑΕ, Νεό̟ουλος Art Glass κα. 

Παράλληλα, συνεργάστηκε µε το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας του ΤΕΙ Κρήτης  στην 
εγκατάσταση σταθµών µέτρησης αιολικού δυναµικού και µικρών ανεµογεννητριών σε 
Ελλάδα και εξωτερικό.  

Α̟ό τον Ιούνιο του 2016 ανήκει στο ανθρώ̟ινο δυναµικό του Τµήµατος Μηχανολόγων 
Μηχανικών ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσω̟ικό στο εργαστήριο Συστηµάτων 
Ελέγχου και Ροµ̟οτικής και στο εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης 
Μηχανικής. 

 

4. Τσατσάκης Τάσος 

e-mail: isarid@staff.teicrete.gr  

Γεννήθηκε το 1964 και µεγάλωσε στο Ηράκλειο. Είναι ̟τυχιούχος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης, ̟ τυχιούχος ΑΣΠΑΙΤΕ 
– ΣΕΛΕΤΕ και κάτοχος µετα̟τυχιακού δι̟λώµατος του 
Πανε̟ιστηµίου Κρήτης στην «Ο̟τική και όραση». Εργάστηκε στην 

εταιρία «Πλαστικά Κρήτης» το 1991-1992 , στον ιδιωτικό τοµέα α̟ό το 1993-1995 και στο ΤΕΙ 
Κρήτης ως ωροµίσθιος Εργαστηριακός Συνεργάτης α̟ό το 1995-2002 και ως ΕΤΕΠ α̟ό το 
2002 έως σήµερα.  
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ΙIΙ. Συνο̟τική Παρουσίαση Προγράµµατος  
Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε̟ιστηµίου 

υ̟ήρξε ένα α̟ό τα ̟έντε ̟ρώτα ελληνικά Τµήµατα ΑΕΙ ̟ου αξιολογήθηκαν α̟ό Εξωτερική 
Ε̟ιτρο̟ή, ήδη α̟ό το 2008. Η δε αξιολόγηση α̟οτέλεσε τον οδηγό για την ̟ερεταίρω 
βελτίωση των λειτουργιών του σε όλα τα ε̟ί̟εδα: εκ̟αιδευτικό, ερευνητικό και διασύνδεσης 
µε την κοινωνία. Υ̟ήρξε ε̟ίσης ένα α̟ό τα ̟ρώτα Τµήµατα των ΤΕΙ τα ο̟οία ανέ̟τυξαν 
µετα̟τυχιακά ̟ρογράµµατα σ̟ουδών.  

Το νέο ̟ρόγραµµα ̟ενταετών σ̟ουδών ̟ου ̟αρουσιάζεται και ̟εριγράφεται 
αναλυτικά στη συνέχεια, είναι ένα ̟ρόγραµµα ̟ου στηρίζεται και λαµβάνει υ̟όψη: 

1. τη συσσωρευµένη εµ̟ειρία α̟ό τη λειτουργία του ̟ρο̟τυχιακού ̟ρογράµµατος, των 
µετα̟τυχιακών ̟ρογραµµάτων αλλά και των ερευνητικών ̟ροσ̟αθειών και 
ε̟ιτευγµάτων του Τµήµατος 

2. τους ανθρώ̟ινους και υλικούς ̟όρους του Τµήµατος 
3. τις ανάγκες της ̟αραγωγικής διαδικασίας της ευρύτερης ̟εριοχής µας, ό̟ως αυτές 

έχουν α̟οτυ̟ωθεί α̟ό τις ̟ ολύχρονες συνεργασίες του Τµήµατος µε οργανισµούς και 
ε̟ιχειρήσεις 

4. τόσο τα ελληνικά όσο και τα διεθνή ̟ρότυ̟α ̟ρογράµµατα ̟ενταετών σ̟ουδών 
Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Όσον αφορά στη δοµή και το ̟εριεχόµενο του νέου ̟ρογράµµατος σ̟ουδών: 

1. Το ̟ ρόγραµµα διαθέτει ένα βασικό κορµό έξι εξαµήνων τυ̟ικής Μηχανολογίας, ό̟ως 
̟ερί̟ου αυτόν ̟ου συναντά κανείς σε όλα τα ελληνικά και ξένα αντίστοιχα 
̟ρογράµµατα. Τα µαθήµατα του εν λόγω κορµού είναι 40, είναι υ̟οχρεωτικής 
̟αρακολούθησης και ̟ροσφέρουν συνολικά 180 ̟ιστωτικές µονάδες (ECTS). 

2. Στα ε̟όµενα τρία εξάµηνα (7ο, 8ο, 9ο ) ̟ροσφέρονται µαθήµατα ειδίκευσης, δοµηµένα 
σε τρεις κατευθύνσεις. Οι φοιτητές καλούνται να διαλέξουν µια α̟ό αυτές, να 
̟αρακολουθήσουν τουλάχιστον 12 µαθήµατα α̟ό την κάθε Κατεύθυνση (τέσσερα 
α̟ό κάθε εξάµηνο) και να ε̟ιλέξουν ε̟ίσης ελεύθερα κατά µέγιστο 6 ακόµη α̟ό τις 
άλλες κατευθύνσεις. Οι δύο εκ των κατευθύνσεων, η Ενεργειακή και η 
Κατασκευαστική,  συναντώνται σε όλα τα ελληνικά ̟ολυτεχνεία και ̟ολυτεχνικές 
σχολές καθώς και σε ̟ολλά αντίστοιχα Ιδρύµατα της αλλοδα̟ής. Η τρίτη, η 
κατεύθυνση της Ροµ̟οτικής – Μηχατρονικής, α̟οτελεί κάτι νέο για τα ελληνικά 
δεδοµένα. Είναι καρ̟ός και α̟οτυ̟ώνει κά̟οιες  ̟ροσ̟άθειες του Τµήµατος α̟ό 
εικοσαετίας ήδη, σε ̟ρο̟τυχιακό, µετα̟τυχιακό και ερευνητικό ε̟ί̟εδο.  Οι φοιτητές 
συγκεντρώνουν 90 ̟ιστωτικές µονάδες α̟ό τα µαθήµατα κατεύθυνσης. 

3. Α̟ό 1 Ιουλίου έως 30 Σε̟τεµβρίου µεταξύ του 4ου και 5ου έτους δίνεται η δυνατότητα 
για ̟ροαιρετική ̟ρακτική άσκηση στους φοιτητές, η ο̟οία αντιστοιχίζεται σε 15 
ECTS. Οι φοιτητές ̟ ου ε̟ιλέγουν να εκ̟ονήσουν ̟ ρακτική άσκηση υ̟οχρεούνται στο 
ένατο εξάµηνο να ̟αρακολουθήσουν τρία (3) αντί για (6) µαθήµατα, δύο (2) κατ’ 
ελάχιστο α̟ό την Κατεύθυνση ̟ου έχουν ε̟ιλέξει και ένα κατά µέγιστο (1) α̟ό 
κά̟οια άλλη Κατεύθυνση. 

4. Το τελευταίο (10ο)  εξάµηνο διατίθεται για τη ∆ι̟λωµατική Εργασία. 
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Στους φοιτητές θα δοθούν ισχυρά κίνητρα να εργασθούν στην ̟αραγωγή κατά τη 
διάρκεια των σ̟ουδών τους ώστε να α̟οκτήσουν και ̟ρακτικές γνώσεις. 

Στην ̟αρούσα ενότητα ̟αρατίθεται συνο̟τική ̟αρουσίαση του ̟ρογράµµατος 
σ̟ουδών σε ̟ινακοειδή µορφή, δοµηµένο ανά εξάµηνο και ανά κατεύθυνση σ̟ουδών. Μαζί 
µε τους τίτλους των µαθηµάτων ̟αρέχονται ε̟ίσης οι ώρες διδασκαλίες ανά εβδοµάδα και 
οι διδακτικές µονάδες για το κάθε µάθηµα. 

 

  Α. Μαθήµατα Κορµού 

1ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρας ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

1.1 Α̟ειροστικός Λογισµός Ι 4   4 

1.2 Φυσική Ι 5 6 4 

1.3 Πληροφορική 4   4 

1.4 Μηχανική Ι - Στατική 4   4 

1.5 Μηχανολογικό Σχέδιο Ι / CAD 4   5 

1.6 Μαθηµατικά για Μηχανικούς 3   3 

1.7 Εισαγωγή στην Μηχανολογία 3   2 

  Σύνολο: 27  26 

 

2ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

2.1 
Γραµµική Άλγεβρα και Μιγαδικοί 
Αριθµοί 

3   5 

2.2 Φυσική ΙΙ 4 6 5 

2.3 Μηχανική ΙΙ 4  5 

2.4 
Χηµική και Περιβαλλοντική 
Τεχνολογία 

4  5 

2.5 Μηχανολογικό Σχέδιο ΙI / CAD 4  5 

2.6 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι 4 4 5 

  Σύνολο: 23  30 
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3ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

3.1 Α̟ειροστικός Λογισµός ΙΙ 4  5 

3.2 Θερµοδυναµική Ι 4   5 

3.3 Τεχνολογία Υλικών I 4   5 

3.4 
Τρισδιάστατη µοντελο̟οίηση  
(3D CAD) 

4 1 5 

3.5 Μηχανική Ρευστών Ι 4 2 5 

3.6 Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική 4 6 5 

3.7 Τεχνολογία και Κοινωνία 3   3 

  Σύνολο: 27  33 

 

4ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

4.1 Στατιστική 4   4 

4.2 Μηχανική ΙΙΙ (Αντοχή Υλικών) 5 4 5 

4.3 Μηχανική Ρευστών ΙΙ 4 3 5 

4.4 Πληροφορική για Μηχανικούς 4  4 

4.5 Τεχνολογία Υλικών IΙ 4   4 

4.6 
Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική - 
Κβαντική ∆οµή της Ύλης 

3   4 

4.7 Αγγλική Τεχνική Ορολογία 3   3 

  Σύνολο: 27  29 

 

 
  

5ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

5.1 Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις 4   4 

5.2 Στοιχεία Μηχανών Ι 4  5 

5.3 
Εµβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής 
Καύσης 

4 3 5 

5.4 Μετάδοση Θερµότητας Ι 4   5 

5.5 Ανάλυση Κατασκευών I 5 1 5 

5.6 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων 
και Παραγωγής 

4  5 

  Σύνολο: 25  29 
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6ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

6.1 Στοιχεία Μηχανών ΙΙ 4  5 

6.2 Ηλεκτρικές Μηχανές 4  5 

6.3 Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου 4  5 

6.4 Υδροδυναµικές Μηχανές Ι 4 3  5 

6.5 Καινοτοµία και Ε̟ιχειρηµατικότητα 5  4 

6.6 
Υγιεινή - Εργονοµία - Ασφάλεια - 
Νοµοθεσία 

4   4 

6.7 
Ε̟ιχειρησιακή Έρευνα και Συστήµατα 
Υ̟οστήριξης Α̟οφάσεων 

4  5 

  Σύνολο: 29  33 
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Β. Μαθήµατα Κατευθύνσεων 

 

Β.1. Μαθήµατα Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης 

7ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Α.7.1 Μηχανολογικός Σχεδιασµός Ι 4 2 5 

Α.7.2 ∆υναµική - Ταλαντώσεις 4  5 

Α.7.3 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες ΙΙ 4 2 5 

Α.7.4 
Συστήµατα και ∆ιοίκηση Ολικής 
Ποιότητας 

4  5 

 

8ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Α.8.1 Μηχανολογικός Σχεδιασµός ΙΙ 4 2 5 

Α.8.2 
Λε̟τοµηχανική – Αντίστροφη 
Μηχανική 

4 2 5 

Α.8.3 
Βιοµηχανικά Συστήµατα και 
Συντήρηση 

4   5 

Α.8.4 Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ 4   5 

 

9ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Α.9.1 
Αρχές Ψηφιακής Καθοδήγησης 
Μηχανών 

4 2 5 

Α.9.2 Εµβιοµηχανική 4   5 

Α.9.3 Αρχές Προσθετικής Κατασκευής 4 1 5 

Α.9.4 Μελέτη – Κατασκευή Μηχανών 4 1 5 

 

  



 24

Β.2. Μαθήµατα Ενεργειακής Κατεύθυνσης 

7ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Β.7.1 Αεριοστρόβιλοι - Συµ̟ιεστές 4  5 

Β.7.2 Μετάδοση Θερµότητας ΙΙ 4   5 

Β.7.3 Θέρµανση Ψύξη Κλιµατισµός Ι 4 2 5 

Β.7.4 Υ̟ολογιστική Ρευστοµηχανική 4 1 5 

Β.7.5 Σχεδίαση στροβιλοµηχανών 4 1 5 

Β.7.6 Θερµοδυναµική ΙΙ 4  5 

 

8ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Β.8.1 Αιολική Ενέργεια και Εφαρµογές 4 1 5 

Β.8.2 Ηλιακή Ακτινοβολία και Εφαρµογές 4 1 5 

Β.8.3 Θέρµανση Ψύξη Κλιµατισµός ΙΙ 4 2 5 

Β.8.4 Ατµοστρόβιλοι - Ατµολέβητες 4  5 

Β.8.5 Υδροηλεκτρική Ενέργεια 4 1 5 

 

9ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Β.9.1 Σύνθεση Ενεργειακών Συστηµάτων 4 1 5 

Β.9.2 Ενεργειακή Προσοµοίωση Κτηρίων 4 1 5 

Β.9.3 
Λοι̟ές µορφές ΑΠΕ - Συµ̟αραγωγή - 
Έξυ̟να ∆ίκτυα 

4 2  5 

Β.9.4 
Περιβαλλοντική Τεχνολογία και 
Πολιτική 

4  5 

Β.9.5 Βιορευστοµηχανική 4   5 
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Β.3. Μαθήµατα Κατεύθυνσης Ροµ̟οτικής - Μηχατρονικής 

7ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Γ.7.1 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου  4 5 5 

Γ.7.2 Προχωρηµένος Προγραµµατισµός  4 5 5 

Γ.7.3 
Ε̟ενεργητές για Μηχατρονικά 
Συστήµατα 

4 5 5 

Γ.7.4 
Αισθητήρια Όργανα και Συστήµατα 
Μετρήσεων 

4 5 5 

 

8ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Γ.8.1 Ροµ̟οτική Ι 4 5 5 

Γ.8.2 
Τεχνολογία και Εφαρµογές 
Μικροελεγκτών 

4 5 5 

Γ.8.3 Μηχανική Όραση   4 5 5 

Γ.8.4 Βιοµηχανικός Έλεγχος 4 5 5 

 

9ο Εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή 
∆ιδασκαλία 
(ώρες ανά 
εβδοµάδα) 

Εργαστηριακές 
ασκήσεις ανά 

εξάµηνο 
ECTS 

Γ.9.1 Ροµ̟οτική ΙΙ 4 5 5 

Γ.9.2 Αυτόνοµα Κινούµενα Ροµ̟ότ 4 5 5 

Γ.9.3 Μηχατρονικός Σχεδιασµός 4 5 5 

Γ.9.4 
Μάθηση Μηχανών – Τεχνητή 
Νοηµοσύνη  

4 5 5 

 

Β.4. Πρακτική Άσκηση (̟ροαιρετική) 

1/7 – 30/9 µεταξύ 8ου και 9ου εξαµήνου 

Α/Α Περιγραφή ∆ιάρκεια (µήνες) ECTS 

10.1 Πρακτική Άσκηση 3 15 

 

Β.5. ∆ι̟λωµατική Εργασία 

10ο εξάµηνο 

Α/Α Περιγραφή ∆ιάρκεια (µήνες) ECTS 

10.2 ∆ι̟λωµατική Εργασία 6 30 

 


