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Editorial 
Καθώς οδηγούμαστε στο τέλος της χρονιάς, αρχίζει και διαφαίνεται η έξοδος από την πανδημία του 

κορωνοϊού μετά την επιτυχή ανάπτυξη και δοκιμή των εμβολίων. Η πανδημία ανέδειξε τη μεγάλη 

σημασία της επιστημονικής έρευνας στην επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων, τα δε 

πανεπιστήμια και οι φορείς έρευνας (δημόσιοι και ιδιωτικοί) βρέθηκαν στο επίκεντρο του 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη θεραπευτικών αγωγών και εμβολίων.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η έρευνα σήμερα σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί 

να περιοριστεί στα γεωγραφικά σύνορα κάποιων χωρών, αλλά απαιτεί τη διεθνή συνεργασία 

ερευνητικών φορέων, αλλά και τη διεθνή κινητικότητα ικανών και ταλαντούχων ερευνητών και 

managers. Για παράδειγμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Pfizer, όπως επίσης και ο 

επικεφαλής του ερευνητικού τμήματος της εταιρίας Regeneron είναι απόφοιτοι του Ελληνικού 

συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα δύο βασικά στελέχη της εταιρίας BioNTech, 

συνεργαζόμενη με την Pfizer στην ανάπτυξη του εμβολίου, προέρχονται από την Τουρκία. 

Με αφορμή και την πρόσφατη απονομή των διδακτορικών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, αισθανόμαστε ότι με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής 

διαδικασίας, οι Έλληνες νέοι ερευνητές, όχι μόνον του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και των λοιπών 

ελληνικών πανεπιστημίων θα ενστερνιστούν τα λόγια του Αμερικανού φιλοσόφου του 19ου αιώνα 

Ralph Waldo Emerson: «Μην πηγαίνετε εκεί που σας οδηγεί ο δρόμος, αντίθετα πάτε εκεί που δεν 

υπάρχει δρόμος και ανοίξτε το δικό σας μονοπάτι». 

Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος 

Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης 

 

 



Eπίσκεψη της Προέδρου της Επιτροπής 
«Ελλάδα 2021» στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 

- Τι έγινε το 1821, Ερμή;  
- Η Ελληνική Επανάσταση, φυσικά!  
- Και τι θα γιορτάσουμε το 2021;  
- Τα 200 χρόνια από την  
   Ελληνική  Επανάσταση! 

Με τη συζήτηση αυτή ο Ερμής, το ρομποτάκι της 
ερευνητικής ομάδας «Κουρήτες», υποδέχτηκε την κα 
Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, Πρόεδρο της 
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στο Πολυτεχνείο Κρήτης, 
στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην πόλη των 
Χανίων, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020. Η κα 
Αγγελοπούλου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για 
το καινοτόμο έργο τριών ερευνητικών ομάδων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

 
Aρχικά, τα μέλη της ομάδας TUCer (Technical 
University of Crete eco racing) παρουσίασαν τα 
ηλεκτρικά οχήματα χαμηλής κατανάλωσης και 
μηδενικών ρύπων της ομάδας, ενώ ακολούθησε 
σύντομη συζήτηση για το μέλλον της 
υδρογονοκίνησης. Στη συνέχεια η κα Αγγελοπούλου 
συνομίλησε με τον Ερμή και άλλα μέλη της ομάδας 
των Κουρητών,  με θέμα το 1821, αλλά και το ... 
ποδόσφαιρο! Τέλος, η ερευνητική ομάδα SenseLab 
παρουσίασε για πρώτη φορά διαδραστικά κινούμενα 
έργα τέχνης με θέμα την επανάσταση του 1821, 
καθώς επίσης και τη νέα γενιά των ειδικά 
διαμορφωμένων μη επανδρωμένων εναέριων 
οχημάτων με δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης και 
χαρτογράφησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η κα Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη συνεχάρη τον 
Πρύτανη, Καθ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, καθώς και 
τους εκπροσώπους των τριών ερευνητικών ομάδων, 
τόσο για τη δουλειά τους, όσο και για τις διακρίσεις 
που έχουν λάβει στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο κ. 
Πρύτανης με τη σειρά του, ενημέρωσε την 
αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την έρευνα που 
υλοποιείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και για 
τα επιτεύγματα του Ιδρύματος. Δήλωσε επίσης, ότι 
με ιδιαίτερη χαρά και τιμή το Πολυτεχνείο Κρήτης θα 
υποστηρίξει τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν 
για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση. Έκανε επίσης αναφορά στη συνεργασία 
του Ιδρύματος με τον Δήμο Χανίων στο πλαίσιο της 
πρότασης για τις καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής 
περιήγησης και προβολής μνημείων. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Από αριστερά: ο Αντιπρύτανης Μ. Λαγουδάκης, ο Καθηγητής  
Νικόλαος-Γρηγόριος Κανελλόπουλος (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), ο 
οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», ο Πρύτανης 
κ. Διαμαντόπουλος, η κα Αγγελοπούλου, ο Δήμαρχος Χανίων Π. 
Σημανδηράκης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ι. Γιαννακάκης. 

Διαδραστικό κινούμενο έργο τέχνης (Νικόλαος Φερεκείδης, Η 
υποδοχή του Βασιλέα Όθωνα της Ελλάδος στο Ναύπλιο, 1901 
© Συλλογή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) 

                     Παρουσίαση από την ομάδα TUCer 



 

 

 

 

 

 

 

 
Συνεχίζεται η συνεργασία Πολυτεχνείου 
Κρήτης και Γενικού Νοσοκομείου Χανίων! 
 
Στο εργαστήριο Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας 
Πρωτοτυποποίησης (ΨΚΤΠ) της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν την 
τρέχουσα περίοδο, τρία προστατευτικά διαφανή 
κουβούκλια εξέτασης και διασωλήνωσης ασθενών. 

Τα κουβούκλια αυτά είναι κατασκευασμένα από 
διαφανές ακρυλικό 4 mm και προορίζονται για την 
προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού κατά τη διασωλήνωση του ασθενούς, 
καθώς περιορίζουν σημαντικά τη διασπορά 
σωματιδίων στο χώρο. Το σχέδιο είναι προϊόν 
συνεργασίας του εργαστηρίου με το ιατρικό 
προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (ΓΝΧ) 
και αποτελεί εξέλιξη του aerosol box που επινοήθηκε 
και αναρτήθηκε online από τον αναισθησιολόγο Lai 
Hsien-Yung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Τα κουβούκλια παραδόθηκαν στις 29/07/2020 στον 
Διοικητή του ΓΝΧ Γεώργιο Μπέα, από τον Διευθυντή 
του Εργαστηρίου ΨΚΤΠ, Επίκουρο Καθηγητή της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αλέξανδρο Βαζάκα. 
Παρούσες στην παράδοση ήταν η Ειρήνη Λαγουδάκη, 
Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του ΓΝΧ και η 
Μαρία Πετραντωνάκη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 
επιτροπής δωρεών του ΓΝΧ. 

Η μελέτη, κατασκευή και συναρμολόγηση των 
κουβουκλίων έγινε σε συνεργασία με τον Χαράλαμπο 
Δουλαβεράκη, μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
Στην κατασκευή συμμετείχε επίσης ο προπτυχιακός 
φοιτητής της Σχολής Βασίλης Τουρλίδας. 

 

 

 

 

 

Σε ευχαριστήρια επιστολή της, η κα Αγγελοπούλου επισημαίνει: «Το Πολυτεχνείο Κρήτης, εφάμιλλο 
με διεθνή, φημισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποδεικνύει με τον πιο καθαρό τρόπο, ότι ένας τόπος 
με μεγάλο παρελθόν, μπορεί να βαδίσει με σιγουριά και αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Αυτό είδαμε, 
στα μάτια όλων σας, στην πρόσφατη επίσκεψη της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στα Χανιά. Το πάθος 
για την καινούργια γνώση και τη βεβαιότητα ότι, αυτή η γνώση, θα οδηγήσει τον τόπο μας σε ένα 
καλύτερο μέλλον. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος του Εορτασμού των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση. Να τιμήσει την Ιστορία μας, αναδεικνύοντας όλες τις νέες, πρωτοποριακές και 
εξωστρεφείς δυνάμεις της χώρας, εκείνες που θα αφήσουν το στίγμα τους στη νέα εποχή. Η Εθνική 
Επιτροπή, και εγώ προσωπικά, είμαστε δίπλα σας, για να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, να 
γίνει ο Εορτασμός των 200 χρόνων από την Επανάσταση, ένα εφαλτήριο προόδου και ευημερίας.» 

https://fablab.tuc.gr/
https://fablab.tuc.gr/
https://www.arch.tuc.gr/el/prosopiko/didaskontes/kathigites-lektores/bazakas-alexandros
https://www.arch.tuc.gr/el/prosopiko/didaskontes/kathigites-lektores/bazakas-alexandros


CLIMPACT και κλιματική αλλαγή 
Πόσο ρόλο μπορεί να παίζει μία σχετικά μικρή γεωγραφικά χώρα, όπως η 
Ελλάδα, στην προσπάθεια κατανόησης των κλιματικών αλλαγών που 
συντελούνται στον πλανήτη μας; Η απάντηση είναι: αρκετά σημαντικό!  
                         

 

 
Εδώ και μερικούς μήνες έχει και επισήμως ξεκινήσει 
τα πρώτα του βήματα το Εθνικό Δίκτυο για την 
Κλιματική Αλλαγή ή αλλιώς CLIMPACT. Το CLIMPACT 
αποτελεί μία εμβληματική προσπάθεια που 
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και για πρώτη φορά εντάσσει πολλές 
διαφορετικές νησίδες αριστείας κάτω από την ίδια 
«ομπρέλα» για την έρευνα της κλιματικής αλλαγής, 
με έμφαση στις επιπτώσεις του φαινομένου στον 
ελλαδικό χώρο. Στόχος του CLIMPACT είναι η 
ενοποίηση, ο εναρμονισμός και βελτιστοποίηση των 
υφιστάμενων κλιματικών υπηρεσιών και 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για έντονα 
φυσικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων 
από τις σχετικές εθνικές υποδομές. Το έργο 
συντονίζεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
και συμμετέχουν άλλοι δέκα* Εθνικοί Επιστημονικοί 
Φορείς μεταξύ των οποίων και το Πολυτεχνείο 
Κρήτης.   
 
Αποκορύφωμα της μακροχρόνιας έρευνας του 
κλίματος από την παγκόσμια κοινότητα αποτελούν 
οι εκθέσεις της Διακυβερνητικής  Επιτροπής για την  
Κλιματική  Αλλαγή  (IPCC) οι οποίες  συγκεντρώνουν  
όλη την  υπάρχουσα  γνώση και  πληροφορία  γύρω  
 
 
 

 
από την κλιματική αλλαγή περίπου κάθε 6 χρόνια – 
ένα πόνημα το οποίο απαιτεί τη συντονισμένη 
συνδρομή εκατοντάδων επιστημόνων από όλο τον 
κόσμο. Με βάση όλες αυτές τις έρευνες, η κλιματική 
αλλαγή είναι μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα 
του τελευταίου αιώνα (ειδικά των πιο πρόσφατων 
δεκαετιών) και μπορούμε να πούμε με μεγάλη 
βεβαιότητα ότι προκαλείται από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες που ενέχουν τη χρήση ορυκτών 
καυσίμων. Δεδομένης αυτής της βεβαιότητας, οι 
προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας 
στρέφονται προς το να απαντήσουν άλλα φλέγοντα 
ερωτήματα, όπως (α) τον ακριβή βαθμό στον οποίο 
θα αλλάξει το παγκόσμιο κλίμα στο μέλλον, (β) το 
πώς πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων ώστε 
να επιβραδυνθεί η ταχύτητα επιδείνωσης του 
προβλήματος, (γ) το πώς θα αλλάξει το κλίμα στις 
διαφορετικές περιοχές του πλανήτη και (δ) το πως 
αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν διάφορα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και τομείς της 
ζωής μας. 
 
Ειδικά τα τελευταία δύο μεγάλα ερωτήματα 
αποτελούν κεντρικά πεδία έρευνας στo πλαίσιo του 
CLIMPACT. Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή δεν έχει 
το ίδιο πρόσωπο σε κάθε περιοχή του πλανήτη.  
 

*Ακαδημία Αθηνών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Πολυτεχνείο Κρήτης, Ερευνητικό 
Κέντρο «ΑΘΗΝΑ», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

Από τους Μιχάλη Λαζαρίδη και Απόστολο Βουλγαράκη 



Ενώ σε όλες τις περιοχές της Γης υπάρχει αύξηση της 
θερμοκρασίας, άλλες από αυτές θερμαίνονται 
περισσότερο και άλλες λιγότερο. Επίσης, σε κάποιες  
περιοχές η παγκόσμια θέρμανση προκαλεί 
περισσότερες βροχοπτώσεις, ενώ σε άλλες (π.χ. 
Μεσόγειος) προκαλεί περισσότερη ξηρασία, για 
λόγους που σχετίζονται με τη θερμοδυναμική και 
την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, τους οποίους 
πλέον κατανοούμε αρκετά καλά. Αν λάβει υπόψη 
του κάποιος και τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές 
που υπάρχουν σε διαφορετικές ηπείρους, χώρες και 
περιοχές, αντιλαμβάνεται ότι το θέμα της 
διερεύνησης των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής είναι εξαιρετικά περίπλοκο και απαιτεί 
ενδελεχή διερεύνηση. 
 
Το CLIMPACT φέρνει την απαιτούμενη συνένωση 
δυνάμεων και δημιουργεί συνθήκες, ώστε να 
διερευνηθεί η αλλαγή του κλίματος και οι 
επιπτώσεις της συστηματικά στον ελλαδικό χώρο. Η 
Ελλάδα βρίσκεται όχι μόνο σε ένα σταυροδρόμι 
πολιτισμών, αλλά και ατμοσφαιρικών διεργασιών, 
δεχόμενη επιδράσεις τόσο από τροπικές όσο και 
από πολικές αέριες μάζες. Αυτή η πραγματικότητα, 
καθώς και το πολύπλοκο ανάγλυφό της, συνθέτουν 
μία ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση περιοχής για την 
προσομοίωση και μελέτη του κλίματος. Επίσης, η 
περιοχή μας βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» 
όσον αφορά την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, με 
την έννοια ότι όχι μόνο θερμαίνεται γρηγορότερα 
από τη μέση παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, 
αλλά είναι και από τα σημεία του πλανήτη στα 
οποία τα προγνωστικά μοντέλα συμφωνούν 
ακράδαντα για το ότι θα επηρεαστούν από 
αυξανόμενες ξηρασίες. Τέτοιου είδους μοντέλα 
προσομοίωσης του κλίματος θα χρησιμοποιηθούν 
και στο πλαίσιο του CLIMPACT, με έμφαση σε 
«περιοχικά» (regional) μοντέλα, δηλαδή συστήματα 
προσομοίωσης που εστιάζουν μόνο σε μία περιοχή,  
τα οποία μας δίνουν πληροφορία με υψηλότερη 
χωρική ανάλυση σε σχέση με τα παγκόσμια 
μοντέλα. Αυτό το στοιχείο είναι καίριο για μία χώρα 
με τόσο περίπλοκες μετεωρολογικές συνθήκες και 
ανάγλυφο, όπως την Ελλάδα. 
 
Εκτός από την προσομοίωση και εκτίμηση της 
μελλοντικής κλιματικής αλλαγής, κεντρικό 
αντικείμενο του CLIMPACT αποτελεί και η 
συστηματική συγκέντρωση δεδομένων από 
παρατηρήσεις - επίγειες, εναέριες, δορυφορικές. 
Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία ενιαίας εθνικής 
βάσης δεδομένων, τόσο από παρατηρήσεις, όσο και 
μοντέλα, καθώς και σε προϊόντα προστιθεμένης 
αξίας, υιοθετώντας διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα σχετικά με την μορφή των δεδομένων και 
την  ελεύθερη, ανοιχτή́ και  δωρεάν χρήση τους από ́ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
την Ελληνική́ και διεθνή́ επιστημονική́ κοινότητα. 
Επιπλέον, σκοπός είναι η έγκυρη και έγκαιρη 
διάχυση πληροφοριών προς θεσμικούς φορείς που 
είναι επιφορτισμένοι με την λήψη αποφάσεων, τον 
σχεδιασμό́ διατομεακών πολιτικών (με έμφαση στον 
τουρισμό́, γεωργία, δάση/οικοσυστήματα, και 
πολιτική́ προστασία), την θωράκιση των πολίτων και 
εν γένει της κοινωνίας και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων από ́τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. 
 
Η ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης** 
δραστηριοποιείται σε δύο πεδία στο πλαίσιο του 
CLIMPACT: (α) την έρευνα των αιωρούμενων 
σωματιδίων (aerosol) πάνω από τον ελλαδικό χώρο, 
τόσο με τη χρήση μετρήσεων, όσο και με τη χρήση 
μοντέλων, (β) τον συντονισμό των δράσεων γύρω 
από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι δύο 
τομείς μάλιστα συνδέονται, καθώς οι πυρκαγιές 
αποτελούν μία σημαντική πηγή σωματιδίων για την 
ατμόσφαιρα της Ελλάδας. Ο συνδυασμός 
θερμότερου και ξηρότερου κλίματος στην περιοχή 
μας αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση 
των πυρκαγιών στο μέλλον. Τα πιο απαισιόδοξα 
σενάρια κλιματικής αλλαγής δείχνουν δραματική 
αύξηση, με ό,τι συνέπεια θα έχει αυτό για τις ζωές 
των ανθρώπων, τα οικοσυστήματα και την 
οικονομία της χώρας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Στην ομάδα έργου του Πολυτεχνείου Κρήτης 
συμμετέχουν ο Καθ. Μιχάλης Λαζαρίδης και ο 
Αναπλ. Καθ. Απόστολος Βουλγαράκης, μέλη της 
Σχολής  Μηχ. Περιβάλλοντος και συγγραφείς του 
άρθρου. Επίσης οι: Δρ. Θεόδωρος Γλυτσός,              
Δρ. Ηλίας Κοπανάκης, Δρ. Ελευθερία Χαλβατζάκη, 
Δρ. Σοφία Ειρήνη Χατουτσίδου, Δρ. Αγγελική 
Σαριδάκη, Δρ. Εμμανουήλ Γρυλλάκης, Δρ. Κων. 
Σειραδάκης, Αναστ. Ροβιθάκης (MSc), Λουίζα 
Ραΐση (MSc), Αν. Καθ. Ελ. Κατσίβελα (ΕΛΜΕΠΑ). 

Μετρήσεις σωματιδίων και μικροοργανισμών στον αέρα                        
στο σταθμό Ακρωτηρίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 



Γνωρίζοντας αυτούς τους κινδύνους, το CLIMPACT 
σκοπεύει να δημιουργήσει συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης πυρκαγιών, λαμβάνοντας υπόψη 
τις μετεωρολογικές συνθήκες και τα τοπικά 
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.  
 
To CLIMPACT φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σταθερό, 
μακροπρόθεσμο «όχημα», στο οποίο θα 
«επιβαίνουν» όλο και περισσότεροι επιστήμονες, 
ώστε να διευρύνουν και να ενισχύουν τα διάφορα 
πεδία έρευνας. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, διαθέτοντας 
ένα από τα ισχυρότερα τμήματα έρευνας του 
περιβάλλοντος στην Ελλάδα, είναι σε θέση να 
διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή την 
προσπάθεια, καθώς και σε άλλες που θα 
ακολουθήσουν στο μέλλον, δεδομένης και της νέας 
εποχής που δημιουργεί ο προσανατολισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μία Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (European Green Deal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνεργασία με το Leverhulme Centre for Wildfires 

Σημαντική για το παραπάνω εγχείρημα είναι η πρόσφατα αποκτηθείσα σχέση του Πολυτεχνείου Κρήτης 
ως του πρώτου επισήμως συνεργαζόμενου οργανισμού (Affiliated Organisation) με το Leverhulme Centre 
for Wildfires, Environment and Society, ένα μοναδικό στον κόσμο ερευνητικό κέντρο για τη διεπιστημονική 
και παγκόσμια έρευνα των πυρκαγιών, το οποίο ίδρυσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Απόστολος 
Βουλγαράκης στο Λονδίνο το 2019.  

Σκοπός του κέντρου, το οποίο έχει αρχική χρηματοδότηση με ορίζοντα 10 χρόνων είναι να αλλάξει 
δραστικά την κατανόηση των πυρκαγιών, τόσο από επιστημονική, όσο και από πρακτική άποψη, 
διερευνώντας το ως θέμα μέσα από το πρίσμα διαφορετικών τομέων της επιστήμης, όπως η κλιματολογία, 
η οικολογία, η μηχανική, η φυσική, οι κοινωνικοοικονομικές επιστήμες, οι επιστήμες υγείας και η 
πληροφορική. Απώτερος σκοπός είναι στο μέλλον η επιστημονική κοινότητα και οι κοινωνίες να έχουν 
βαθύτερη κατανόηση του πώς μπορούν να συμβιώσουν πιο αρμονικά με το φαινόμενο των πυρκαγιών, οι 
οποίες σε κάποιες κλιματικές ζώνες του πλανήτη είναι αναπόφευκτες, καθώς και να διαθέτουν καλύτερα 
εργαλεία, τόσο για την πρόβλεψή τους, όσο και για τη διαχείρισή τους. 

Η διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης γύρω από τις πυρκαγιές (π.χ. η 
έρευνα στο πλαίσιο του CLIMPACT) με τις δραστηριότητες του Leverhulme Centre for Wildfires είναι 
ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αυτό δημιουργεί μία γέφυρα συνεργασίας, η οποία θα είναι αμοιβαία 
επωφελής. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη ροή πληροφοριών και νέας γνώσης και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, τη διοργάνωση κοινών δρώμενων και τη συνεργασία για προσέλκυση νέων πόρων για 
έρευνα πάνω στις πυρκαγιές. Το Leverhulme Centre επίσης θα χρηματοδοτήσει μία ερευνητική θέση με 
διάρκεια 4 ετών με έδρα το Πολυτεχνείο Κρήτης, ενώ στο μέλλον προβλέπονται και άλλες ανάλογες 
συνεργασίες. Οι δραστηριότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο του Κέντρου εστιάζουν τόσο στην 
έρευνα της σχέσης πυρκαγιών-κλίματος-αέριας ρύπανσης ανά τον πλανήτη, όσο και στην έρευνα των 
πυρκαγιών, συγκεκριμένα στην περιοχή της Μεσογείου και της Ελλάδας. 

«Οι πυρκαγιές είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, τόσο επιστημονικό όσο και κοινωνικό.  Και όμως το επίπεδο 
κατανόησης των πυρκαγιών είναι χαμηλό - στην πραγματικότητα το θέμα έχει «χαθεί στα χάσματα» που υπάρχουν 
ανάμεσα στους διάφορους επιστημονικούς κλάδους που απαιτούνται για τη μελέτη του φαινομένου. Το Κέντρο LCW 
στοχεύει στο να αντιμετωπίσει το αντικείμενο της πυρκαγιάς από πολλές κατευθύνσεις. Η συνεργασία μας με το 
Πολυτεχνείο Κρήτης δημιουργεί νέες ευκαιρίες για το Κέντρο. Ελπίζω ότι στο εγγύς μέλλον θα επεκτείνουμε τις 
προσπάθειές μας στην - επιρρεπή σε πυρκαγιές - περιοχή της Μεσογείου, μαζί με τους ερευνητικούς εταίρους μας στην 
Ελλάδα.» 

   Professor Iain Colin Prentice, Imperial College, LCW Director 
 

Η αέρια ρύπανση από πυρκαγιές είναι  
μείζον πρόβλημα σε  πολλές περιοχές του πλανήτη.  

Παράδειγμα: Καλιφόρνια, 10/2003. Photo: NASA 



  
 
 
 
 
Στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής Διδακτορικών 
Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 
Δεκεμβρίου 2020 με τηλεδιάσκεψη, απονεμήθηκαν τα 
παρακάτω ετήσια βραβεία του Πολυτεχνείου Κρήτης: 
 

 
 
Βραβείο Αριστείας Μέλους ΔΕΠ 2020 στον Καθηγητή 
Νικόλαο Νικολαΐδη σε αναγνώριση του ερευνητικού 
του έργου και των επιτευγμάτων του στον τομέα της 
Υδρογεωχημικής Μηχανικής, καθώς «… έχει αναπτύξει 
μία μακρά και άκρως επιτυχημένη και διεθνώς 
αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα στη μελέτη 
περιβαλλοντικών ζητημάτων με έμφαση σε 
υδρολογικές και γεωχημικές διεργασίες και στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής …», αλλά και για 
«... την πολυετή και πολύπλευρη, ερευνητική, 
διδακτική και διοικητική προσφορά του, η οποία 
κρίνεται ως εξαιρετική, αλλά και σημαντική στη 
διατήρηση της δυναμικής του Ελληνικού 
ακαδημαϊκού/ερευνητικού οικοσυστήματος, ιδιαίτερα 
κατά τη δύσκολη τελευταία δεκαετία».  
 
Ο τιμώμενος εκφώνησε την κεντρική ομιλία κατά την 
Τελετή Απονομής με τίτλο «Εφαρμοσμένη έρευνα και 
καινοτομία στη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων 
και αγροτική ανάπτυξη».  
 
Ο κ. Νικολαΐδης είναι μέλος ΔΕΠ της Σχολής 
Μηχανικών Περιβάλλοντος από το 2002. Έχει 
υπηρετήσει τη Σχολή ως υπεύθυνος και Διευθυντής 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από το 
2003 έως το 2010 και Αναπληρωτής Προέδρου από το 
2008 έως το 2010. Την περίοδο 2013-2017 ήταν 
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης. Είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου 
Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης 
Εδαφών (HersLab). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας Μέλους ΔΕΠ 2020 
στον Καθηγητή Απόστολο Δόλλα σε αναγνώριση του 
διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο με 
εξαιρετική ικανότητα και αφοσίωση. Από το 1994 
υπηρετεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Έχει  διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο δεκαπέντε διαφορετικά μαθήματα σε όλα τα 
αντικείμενα που αφορούν την σχεδίαση υπολογιστών.  
Έχει επιβλέψει 100 φοιτητές σε διπλωματικές 
εργασίες, δεκαεπτά μεταπτυχιακές και τέσσερις 
διδακτορικές διατριβές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά 
και δεκαπέντε μεταπτυχιακές και τρεις διδακτορικές 
διατριβές στο Πανεπιστήμιο Duke των ΗΠΑ. 
Ερευνητικά, δραστηριοποιείται σε υλικό υπολογιστών 
και αρχιτεκτονικές ειδικού σκοπού, με έμφαση σε 
σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων 
συστημάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βραβείο Διδακτικού/Εργαστηριακού Έργου Μέλους 
ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2020 στον Μάρκο Κιμιωνή, σε 
αναγνώριση του διδακτικού/εργαστηριακού του 
έργου. Είναι μέλος του Ειδικού Διδακτικού 
Προσωπικού της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών και εργάζεται στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης από το 1996. Διαθέτει δίπλωμα 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού Εφαρμογών και έχει πολυετή 



 

Ο Γιάννης Α. Φίλης για  το Πάρκο 
Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας 
Σε μια προστατευόμενη έκταση 300 στρεμμάτων στα Χανιά βρίσκεται το Πάρκο 
Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στον χώρο αυτό, 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και με κύριο σκοπό την παρατήρηση και μελέτη 
τους, καθώς και την αναψυχή, συνυπάρχουν φυτά, μερικά εκ των οποίων 
ενδημικά της Κρήτης, μικρά άγρια ζώα, πτηνά και έντομα.
                         
Την ιδέα της δημιουργίας του Πάρκου στο 
Ακρωτήρι, στην ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, είχε το 1994 ο τότε Πρύτανης του 
Ιδρύματος, Καθηγητής Γιάννης Α. Φίλης. Ο ίδιος 
σχεδίασε και ανέπτυξε τo Πάρκο στα επόμενα 
10 χρόνια με τη μερική στήριξη της Παγκρητικής 
Ένωσης Αμερικής και το 2004 το εγκαινίασε. 
Από το 1994 έως το 2017 ο κ. Φίλης ήταν 
διευθυντής του Πάρκου. Το 2007, η Ακαδημία 
Αθηνών αναγνώρισε την περιβαλλοντική 
σημασία της δημιουργίας του Πάρκου και  
απένειμε έπαινο στον Γιάννη Φίλη. O Oμότιμος 
Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης μας μιλάει 
για αυτό το έργο ζωής.  
 
Πώς ξεκίνησε η ιδέα της δημιουργίας του Πάρκου 
Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας στο Ακρωτήρι; 
 
Το 1992, τα πρώτα κτίρια της Πολυτεχνειούπολης 
είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στην τεράστια 
έκταση του Πολυτεχνείου. Το οικόπεδο του 
Πολυτεχνείου ήταν κυρίως ελαιώνας και άγρια 
μεσογειακή βλάστηση. Η σύζυγός μου, που είναι 
βιολόγος, συζητώντας μαζί μου για τον χώρο, μου 
είπε με δόση ανησυχίας ότι αυτή η πανέμορφη και 
οικολογικά σημαντική περιοχή θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί και να γεμίσει κτίρια. Μου πρότεινε τότε 
να ζητήσω από τη διοίκηση να θέσει εκτός 
ανάπτυξης κάποιο τμήμα της έκτασης, ώστε να είναι 
καταφύγιο της άγριας ζωής και να αποτελεί 
παράδειγμα διατήρησης της φύσης. Το έκανα, αλλά 
δεν υπήρξε ανταπόκριση. 
 
Το 1993 εξελέγην πρύτανης του ιδρύματος. Είχα 
πλέον εγώ το βάρος της δημιουργίας του Πάρκου. 
Άλλωστε, το είχα προτείνει στη διακήρυξη των 
προεκλογικών θέσεών μου: «Σε μια εποχή που το 
περιβάλλον βιάζεται παντοειδώς, μια τέτοια έκταση 
θα είναι καταφύγιο κάποιων ειδών του Ακρωτηρίου,  
αλλά και παράδειγμα προς μίμηση για την κοινωνία 
των Χανίων». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το 1994, με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
του αείμνηστου διευθυντή της Αλέξανδρου 
Πετούση, και με την αμέριστη στήριξη της 
Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής υπό την προεδρία 
δύο σπάνιων ατόμων, του αείμνηστου Κώστα 
Σταματάκη και του Μανώλη Βελιβασάκη, ξεκίνησα 
το έργο. Δέκα χρόνια αργότερα εγκαινιάστηκε και 
δόθηκε στην κοινωνία.  
 
Αν και μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας και του 
τοπικού τύπου ήταν εχθρικό στη δημιουργία του 
Πάρκου, αυτό έγινε πραγματικότητα.   
  
Ποιος ο ρόλος και η συνεισφορά της Παγκρητικής  
Ένωσης Αμερικής στη δημιουργία του Πάρκου; 
 
Το 1994 έμαθα από τον καθηγητή Γιώργο Κωστάκη, 
μέλους της επιτροπής της Παγκρητικής στην Ελλάδα, 
ότι η Παγκρητική ήθελε να χρηματοδοτήσει κάποιο 
έργο στο Πολυτεχνείο. Έγραψα τότε μια εκτενή 
πρόταση για τη δημιουργία του Πάρκου. Η 
απάντηση ήταν θετική. Θυμάμαι τον Κώστα 
Σταματάκη  που  μου  τόνιζε ότι   ανταγωνίζομαι   τις  

 

Ο Γιάννης Α. Φίλης, Ιδρυτής του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας 
και Πανίδας, Ομότιμος Καθηγητής και πρώην Πρύτανης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
επιτυχημένες «Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης», 
τις οποίες επίσης χρηματοδοτούσαν, και δεν γίνεται 
να αποτύχω. Ο ίδιος μου ζητούσε στο τέλος κάθε 
έτους λεπτομερή, επίσημη ενημέρωση για τις 
δαπάνες.  
 
Η συνδρομή της Παγκρητικής ήταν οικονομική σε 
μικρό ποσοστό. Το κύριο βάρος των δαπανών 
επωμίστηκε το Πολυτεχνείο. Εκείνο όμως που ήταν 
ανεκτίμητο ήταν η ηθική στήριξη που παρείχε στο 
Πάρκο, όταν οι αμφισβητήσεις για την αξία του μέσα 
στη Σύγκλητο και την πόλη ήταν έντονες. Τους είμαι 
ευγνώμων.   
 
Ποια η σημασία του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας 
και Πανίδας για το Πολυτεχνείο Κρήτης και την 
κοινωνία των Χανίων; 
 
Το Πάρκο είναι υπόδειγμα διατήρησης της 
βιοποικιλότητας. Είναι γνωστό ότι ανθρώπινη ζωή 
χωρίς τα άλλα είδη δεν υπάρχει. Ο μεγάλος 
βιολόγος E. O. Wilson έχει εκτιμήσει ότι, αν για 
κάποιο λόγο εξαφανίζονταν οι μικροοργανισμοί και 
τα έντομα από τη γη, σε λίγους μήνες θα 
ακολουθούσαν τα αμφίβια, ύστερα τα ερπετά, τα 
θηλαστικά, τα πτηνά και τέλος ο άνθρωπος.  
 
Σήμερα όμως εξαφανίζουμε τα είδη με μανία στο 
όνομα της λεγόμενης ανάπτυξης. Κατά μία έκθεση 
του ΟΗΕ του 2016, το 40% των επικονιαστών, όπως 
οι μέλισσες, οι σφήκες και άλλα έντομα, που 
εξοντώνουμε με τους αδιάκριτους τοξικούς 
ψεκασμούς και την καταστροφή των οικοτόπων, 
κινδυνεύει με εξαφάνιση. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η έκθεση σημειώνει ότι η επικονίαση του 75% των 
καλλιεργειών που παράγουν τροφή εξαρτάται 
άμεσα από τέτοιους οργανισμούς.  
 
Το Πάρκο είναι καταφύγιο επικονιαστών, πτηνών 
και ζώων και χώρος διατήρησης της παγκόσμια 
γνωστής κρητικής χλωρίδας. Ουσιαστικά, διδάσκει 
την αξία της διατήρησης της φύσης σε μια εποχή 
που η φύση καταστρέφεται αδιάκριτα.  
 
Η Βραζιλία έχασε τροπική έκταση ίση με το ένα τρίτο 
του Βελγίου μεταξύ Αυγούστου 2019 και Ιουλίου 
2020 λόγω εκχερσώσεων και πυρκαγιών. Στην 
Αυστραλία οι πυρκαγιές έκαψαν έκταση ίση με την 
Κροατία το 2019. Στην Ελλάδα οι πυρκαγιές έχουν 
γνωστή ιστορία δημιουργίας οικοπέδων, τα οποία 
μετά νομιμοποιούνται. Επιπλέον, οι αγρότες 
ραντίζουν χωρίς έλεγχο τα φυτά τους με τοξικά 
σκευάσματα τα οποία σκοτώνουν αδιάκριτα.  
 
Στο Πάρκο όλες οι καλλιέργειες είναι βιολογικές. Η 
300 στρεμμάτων έκτασή του είναι ένα μικρό, αλλά 
σημαντικό, παράδειγμα διατήρησης της φύσης, 
ακόμη και στο αστικό περιβάλλον, με ελεύθερη 
πρόσβαση από τους πολίτες.  
  
Ο ρόλος του είναι πολλαπλός: αναψυχή, διατήρηση, 
έρευνα. Το Πολυτεχνείο πέραν από τεχνολογικό 
ίδρυμα, είναι ίδρυμα παιδείας. Ο σεβασμός της 
ζωής και του περιβάλλοντος είναι βασικό στοιχείο 
παιδείας και το Πάρκο είναι έμπρακτη έκφραση 
αυτού του σεβασμού. Μια μικρή υπόμνηση ότι ο 
πολιτισμός μας δεν είναι πάνω από τη φύση και ότι 
η φύση δεν είναι δεδομένη. 
 

 



 
 

 
  Φοιτητικών Ομάδων για το Καλωσόρισμα των  

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πρόσωπα του Πάρκου  
 
Η Αντωνία Ζαχαρούλη,  
γεωπόνος του Πάρκου, 
αναφέρει για τη φετινή 
χρονιά:  
«Είναι γεγονός ότι η χρονιά που 
τελειώνει είναι ιδιαίτερη. Μας 
αφήνει κάπως αμήχανους, με μια 
δόση αβεβαιότητας, ανησυχίας 
για την επόμενη μέρα. Όλη αυτή 
η ατμόσφαιρα έδωσε στο Πάρκο 
μια καινούρια αποστολή,  
διευρυμένη, με τους επισκέπτες να το αγκαλιάζουν και να 
το κάνουν δικό τους, όλο και πιο πολύ. Παρόλο που το 
Πάρκο παρέμεινε κλειστό για το κοινό για περίπου δύο 
μήνες, η επισκεψιμότητα ξεπέρασε τους 12.000 
ανθρώπους που ψάχνουν την ηρεμία, την άθληση, την 
επαφή με τη φύση, ειδικά εν μέσω πανδημίας.» 

Ο Μιχάλης Στρογγυλός  
στη διοικητική υποστήριξη 
και στη φύλαξη του Πάρκου  
 

 
 
 
 
 

Ο Σπύρος Σπυριδάκης είναι ο 
κηπουρός του Πάρκου 

 

  

 

 
 
 

Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας 
και Πανίδας με μία ματιά! 
 

 
• Στο Πάρκο έχουν αναγνωριστεί 350 άγρια είδη 
φυτών και πολλά είδη ζώων (πτηνά, όπως το 
διπλοσάινο και η καρδερίνα, μικρά θηλαστικά, όπως 
ο σκαντζόχοιρος και η νυφίτσα, και ερπετά όπως το 
αγιόφιδο. 
 
• Αποτελεί σημαντικό σταθμό στάσης για τα 
αποδημητικά πτηνά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
τους από και προς την Αφρική. 
 
• Όσον αφορά τη χλωρίδα, σε ξεχωριστά, διακριτά 
τμήματα, έχουν φυτευτεί και συντηρούνται φυτά 
που καλύπτουν διαφορετικές ενότητες:  
1. Το Ιστορικό Τμήμα που φιλοξενεί φυτικά είδη που 
σχετίζονται με την ελληνική μυθολογία. 
2. Το Τμήμα Αρωματικών Φυτών με είδη που 
χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική, την 
αρωματοποιία, τη μαγειρική. 
3. Ο παραλιακός οικότοπος  με φυτά που ζουν σε 
παράκτιες περιοχές. 
4. Οι δύο τεχνητές λίμνες με υδρόβια φυτά. 
 
• Στο Πάρκο διατηρείται συλλογή σπόρων  33 
παραδοσιακών καλλιεργούμενων ποικιλιών που 
αποτελούν κομμάτι του εθνικού μας πλούτου, για 
παράδειγμα το φασόλι Μυτιλήνης ή η φάβα 
Σαντορίνης.  
 
• Υπάρχει συλλογή Herbarium με 1700 δείγματα 
από τα φυτά του Πάρκου, αλλά και ολόκληρης της 
Κρήτης. 
 
• Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις για 
σχολεία που περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, 
εξοικείωση με τη διαδικασία της φύτευσης, κυνήγι 
θησαυρού, δημιουργία φυτολογίου, βιωματικά 
παιχνίδια που μαθαίνουν στα παιδιά πώς από τη 
σπορά του σιταριού φτάνουμε στο ψωμί. 
 
• Περιέχει χωμάτινο οδικό δίκτυο μήκους 2,1 Km 
φιλικό για δρομείς και περιπατητές. 
 
• Το Δικτυοκήπιο και ένα μικρό θερμοκήπιο είναι 
κατάλληλα για μικρού μεγέθους πειράματα. 
 
• Διατίθενται παρτέρια 25 τετραγωνικών μέτρων 
προς ενοικίαση σε ιδιώτες με σκοπό τη δημιουργία 
βιολογικών λαχανόκηπων. 
 
 
 
 
 
 

 

Από την πρόσφατη επίσκεψη μελών της Παγκρητικής 
Ένωσης Αμερικής στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και 
Πανίδας στις 16 Σεπτεμβρίου 2020. 

Από αριστερά: η Πρόεδρος το Παγκρητίου Κληροδοτήματος 
Anna Giannoulias, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθ. 
Ευάγγελος Διαμαντόπουλος και η Penny  (Penelope) Stamis 
Theodorakis, κόρη του Κωνσταντίνου Σταματάκη.  



  
 
 
 

Στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής Διδακτορικών 
Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών 2020 απονεμήθηκαν οι υποτροφίες 
Αριστείας του Παγκρητίου Κληροδοτήματος. Οι 
υποτροφίες αριστείας ύψους $4.000 (ΗΠΑ) η κάθε 
μία, αποτελούν δωρεά του Παγκρητίου 
Κληροδοτήματος και απονέμονται σε πέντε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, έναν από κάθε Σχολή του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, που φοιτούν σε Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης περιλαμβάνουν την επιστημονική 
πρωτοτυπία, τη μεθοδολογία υλοποίησης  του έργου 
και την επιστημονική επάρκεια του υποψήφιου 
μεταπτυχιακού φοιτητή. Την αξιολόγηση έκαναν 
καθηγητές του Ιδρύματος που έχουν λάβει το βραβείο 
αριστείας και την απονομή έκανε η Άννα Γιαννούλια, 
Πρόεδρος του Παγκρητίου Κληροδοτήματος. 
 
Δικαιούχοι του 2020 ήταν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές: 
 

Αργυρώ Πανιεράκη (Σχολή ΜΠΔ) 

Eπιβλέπων: Καθηγητής Νικόλαος Μπιλάλης 

Βελτιστοποίηση Μελέτης και Τρισδιάστατη 
Εκτύπωση Βιοϊατρικού Εμφυτεύματος 
  
Νικόλαος Αθανασάκης (Σχολή ΜΗΧΟΠ) 

Eπιβλέπων: Καθηγητής Γεώργιος Χρηστίδης 

Αλληλεπίδραση του Καολινίτη με τον Μύκητα 
Penicillium Purpurogenum για Δημιουργία 
Μεταβολιτών με Αντιβακτηριακή Δράση 
  
Γρηγόριος Ντουσάκης (Σχολή ΗΜΜΥ) 

Eπιβλέπων: Αν. Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης 

Εφαρμογές Αδρομερούς Δυναμικής Ανάλυσης 
Απόδοσης και Ασφάλειας Βιβλιοθηκών Λογισμικού 
με το Εργαλείο Lya 
  
Εμμανουήλ Βήχος (Σχολή ΜΗΠΕΡ) 

Eπιβλέπων: Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος 

Σχεδιασμός Αυτόνομου Λιμένα Υδρογόνου μηδενικής 
Κατανάλωσης Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΛΥΚΗ) 
  
Χαράλαμπος Μουδατσάκης (Σχολή ΑΡΜΗΧ) 

Eπιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη 

Τρόποι και Μέθοδοι Αποκαταστάσεων και 
Επεμβάσεων των Εγκαταλελειμμένων Βιομηχανικών 
Κτιρίων της Κρήτης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ 

ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΗΧΟΣ 
ΒΗΣΝΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 

ΧΑΡ. ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ  

ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ 



Let’s GO STEM* 
Με την επιστημονική επιμέλεια 
του Εργαστηρίου  
Μεταβαλλόμενων Ευφυών 
Περιβαλλόντων, η πρώτη 
βιβλιοθήκη STEM ευρείας 
θεματολογίας σε δημόσιο σχολείο 
στην Ελλάδα είναι γεγονός! 
*[Science, Technology, Engineering and Mathematics] 

 
Από την ίδρυσή του έως σήμερα, το Εργαστήριο  
Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE 
Lab) του Πολυτεχνείου Κρήτης  πρωτοστατεί σε μια 
συντονισμένη προσπάθεια αναβάθμισης του 
δημόσιου σχολείου, έχοντας στο ενεργητικό του την 
επιστημονική επιμέλεια σε 17 ερευνητικά έργα, 
πλήθος ανοιχτών δράσεων για το ειδικό και το ευρύ 
κοινό, καθώς και εφαρμογές σε περισσότερα από 90 
σχολικά συγκροτήματα. Ένα από τα σημαντικότερα 
προγράμματά του, το «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα», το 
οποίο ενισχύει το μαθησιακό περιβάλλον, 
εμπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και 
ενδυναμώνει τη σχολική κοινότητα, εφαρμόζεται με 
επιτυχία στον Δήμο Αθηναίων από το 2016. Από 
εφέτος, εφαρμόζεται και στον Δήμο Χανίων, ενώ 
υπάρχουν νέα αιτήματα επέκτασής του σε άλλους 
Δήμους της χώρας. 
 
Η δημιουργία της πρώτης Βιβλιοθήκη STEM σε 
δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα αποτελεί μια ακόμα 
εκπαιδευτική καινοτομία του TUC TIE Lab.  Η 
πετυχημένη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων 
έδωσε ώθηση σε μία πρωτοπόρα εφαρμογή των 
πρακτικών του Εργαστηρίου σε μία νέα κλίμακα. 
Πρόκειται για έναν σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο 
διερευνητικής μάθησης, όπου η επιστήμη 
τροφοδοτείται από τη φαντασία. Το έργο 
υλοποιήθηκε στο 52ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, μέσα 
από τη δωρεά και τη συνεργασία της Πλαίσιο 
Computers ΑΕΒΕ και τον συντονισμό του Athens 
Partnership, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Υιοθέτησε την Πόλη σου». 
 
«Η ιδέα που τροφοδότησε τη δημιουργία αυτού του 
πρότυπου χώρου προήλθε μέσα από τη συμμετοχή 
του TUC TIE Lab, για επτά συναπτά έτη, στις Ημέρες 
Επιστήμης και Τεχνολογίας που διοργανώνει το 
Πολυτεχνείο Κρήτης για παιδιά», επισημαίνει ο 
Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Καθηγητής της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου 

Κρήτης και Διευθυντής του ΤUC TIE Lab. «Οι 
πρωτότυπες αυτές δράσεις STEM ανέδειξαν ένα 
πλήθος επιτυχημένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων  
που υποστηρίζουν τη σχεδιαστική σκέψη, τον 
πειραματισμό με την τεχνολογία και τη 
δημιουργικότητα, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός 
θετικού περιβάλλοντος, δίνοντας κίνητρα και 
ενθαρρύνοντας την περιέργεια για μάθηση. 
Δημιουργήθηκε στη συνέχεια ένα μοντέλο 
προσαρμογής των εφαρμοσμένων πρωτότυπων 
δράσεων STEM σε ένα σταθερό και διαρκώς 
προσβάσιμο περιβάλλον δημιουργικής μάθησης, 
αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της 
ερευνητικής ομάδας του TUC TIE Lab στη δημιουργία 
και λειτουργία εκπαιδευτικών maker spaces, μικρής 
και μεγάλης κλίμακας, όπως είναι, για παράδειγμα, 
το Εργαστήριο ΠΟΙΩ του Δήμου Αθηναίων.» 
 
Στη βάση της δημιουργίας της, η Βιβλιοθήκη STEM 
αποτελεί έναν τόπο που ενθαρρύνει τη βιωματική 
μάθηση με εργαλείο την τεχνολογία, 
υποστηρίζοντας την έρευνα, την ανάλυση, την 
ανακάλυψη συσχετισμών, την κριτική σκέψη και τη 
διά χειρός επίλυση προβλημάτων. Ανήκει σε μια 
εξελισσόμενη προσπάθεια αλλαγής παραδείγματος 
στην εκπαίδευση, όπου τεχνολογία και χώρος έχουν 
ενεργό ρόλο στη μάθηση, δημιουργώντας ένα 
πολυεπίπεδο πλαίσιο «αφορμών» μάθησης, πέρα 
από το βιβλίο. Στη νέα αυτή Τεχνολογική 
Βιβλιοθήκη, οι φυσικές επιστήμες, η τεχνολογία, οι 
επιστήμες των μηχανικών και τα μαθηματικά της 
κατεύθυνσης STEM συναντώνται με την 
αρχιτεκτονική και την τέχνη, επιδιώκοντας την 
εξοικείωση της σχολικής κοινότητας με τις νέες 
τεχνολογίες στην εκπαίδευση, αλλά και την 
ενδυνάμωση της φαντασίας σε κάθε στάδιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης 
ξεναγείται στον χώρο από τη Μαριάνθη Λιάπη και 
τον Κώστα Γεράρδο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο χώρος της Βιβλιοθήκης STEM εσωτερικά 
σχεδιάστηκε με έμφαση στη δημιουργία ενός χώρου 
λειτουργικού, ασφαλούς, με ταυτότητα, που 
υποστηρίζει την αυτενέργεια και προωθεί την 
περιβαλλοντική συνείδηση. Οι custom-designed 
κατασκευές επίπλωσης του χώρου είναι 
παραμετρικά σχεδιασμένες ώστε να υποστηρίζουν 
διαφορετικές δραστηριότητες. «Υλοποιήθηκαν από 
την ομάδα μας στο Εργαστήριο ΠΟΙΩ του Δήμου 
Αθηναίων, με χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, και 
μέσα από την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών 
ψηφιακής κατασκευής. Πολύ περισσότερο, 
βρίσκονται εκεί για να υπενθυμίζουν καθημερινά 
στα παιδιά τη σημασία της δημιουργικής 
επανάχρησης υλικών μέσα από τη χρήση σύγχρονων 
ψηφιακών εργαλείων, προωθώντας την 
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και τη 
βιωσιμότητά του», μας αναφέρει η Μαριάνθη 
Λιάπη, υπεύθυνη διαχείρισης των Ερευνητικών 
Προγραμμάτων του Εργαστηρίου.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το εγχείρημα, όμως, δεν σταματάει εδώ! 
Προσβλέποντας σε ένα πολλαπλασιαστικό όφελος 
για το σχολείο, στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης του 
έργου η ερευνητική ομάδα του TUC TIE Lab, μέσα 
από το πρόγραμμα «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα» σε 
συνεργασία με το Εργαστήριο ΠΟΙΩ που λειτουργεί 
ως δομή υποστήριξης, θα επιμορφώσει τους 
εκπαιδευτικούς του Λυκείου στη χρήση όλου του 
εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης. Οι επιμορφώσεις 
αυτές στοχεύουν στον συμμετοχικό σχεδιασμό 
διαθεματικών εκπαιδευτικών projects, όπως είναι οι 
Εκπαιδότοποι, στη συγγραφή του κανονισμού 
λειτουργίας της Βιβλιοθήκης STEM, καθώς και στην 
ευρύτερη αξιοποίησή της στην καθημερινότητα του 
σχολείου, αλλά και της γειτονιάς του. Στη 
διαδικασία αυτή, τα παιδιά θα έχουν ενεργό ρόλο 
μέσα από ευκαιρίες ουσιαστικής διάδρασης και 
συμμετοχής στη μάθηση, μέσα από οργανωμένα 
STEM kits, γεγονός που θα αναδείξει και τη 
μακροπρόθεσμη αξία αυτού του εγχειρήματος: «Να 
γίνει ο πειραματισμός με την τεχνολογία τόσο 
προσιτός, όσο και η ανάγνωση ενός βιβλίου.» 

 

Η ομάδα του TUC TIE Lab που επιμελήθηκε τη 
Βιβλιοθήκη STEM: 
 

 Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης  
Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab 

 Μαριάνθη Λιάπη 
Υπεύθυνη διαχείρισης Ερευνητικών  
Προγραμμάτων 

 
Επιστημονικοί συνεργάτες: 

 Ανδρέας Αναστόπουλος 

 Αναστασία Κυριακοπούλου  

 Γεωργία Μανουσογιαννάκη 

 Σωτήρης Ντζούφρας 

 Αντώνης Παπαμανώλης 
 
Με τη βοήθεια της ομάδας εθελοντών  
του Πλαισίου #plai_sou 

 

  O εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης  STEM  
     καλύπτει τα εξής πεδία: 
 

• 3D σχεδίαση και 3D εκτύπωση 
• Εκπαιδευτική Ρομποτική 
• Μηχανική και κατασκευές 
• Ηλεκτρονικά και εφαρμογές   
  μικροελεγκτών 
• Περιβάλλον, φυσικά φαινόμενα και   
  οικολογία 
• Εικονική πραγματικότητα [VR] 
• Do It Yourself (DΙΥ) και χειροτεχνίες 
• Οπτικοακουστικό εξοπλισμό 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Για την Αποκατάσταση και 
Ανάδειξη των Νεωρίων       
«Για όλα τα πράγματα έρχεται το περίφημο momentum, στο 
οποίο οι δυνάμεις του καλού συγκλίνουν, έτσι ώστε να 
δημιουργήσουν ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα.» 

Αυτά τα λόγια αναφέρει η Υπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, στην τοποθέτησή 
της, την ημέρα υπογραφής της σύμβασης για την 
Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Νεωρίων. Η 
Υπουργός Πολιτισμού, ο Περιφερειάρχης Κρήτης 
Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Χανίων 
Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο Πρύτανης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής Ευάγγελος 
Διαμαντόπουλος, προχώρησαν στις 5 Ιουλίου 2020 
σε υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης υπό 
τον τίτλο «Ερευνητικές εργασίες για την ιστορική 
και τεχνολογική τεκμηρίωση της μελέτης 
ωρίμανσης των έργων αποκατάστασης - απόδοσης 
χρήσεων - ανάδειξης των Νεωρίων στα Χανιά».  

Η κα  Υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά: «Ίσως μια 
τέτοια στιγμή, είναι και αυτή, που είμαστε εδώ 
σήμερα, αλλά μια τέτοια στιγμή ήταν και αυτή, που 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις να είμαστε εδώ 
σήμερα και αυτό συνέβη περίπου ένα χρόνο πριν. 
Δεν είναι τυχαίο ότι από τα πρώτα μελήματα του 
Πρωθυπουργού ήταν η έγνοια του για την πόλη 
του».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κα. Μενδώνη χαρακτήρισε πολύ σημαντική τη 
στιγμή, που το επιστημονικό δυναμικό της πόλης, 
διά του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι δύο βαθμοί 
Αυτοδιοίκησης, η Περιφέρεια και η Δημοτική Αρχή, 
και το Υπουργείο Πολιτισμού, ως η κρατική 
υπηρεσία, που έχει την εντολή να προστατεύει και 
να αξιοποιεί αυτό το πολιτιστικό απόθεμα, είναι 
εδώ, «προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους  



 

 

 

 

 

 

 

 

για να αποδώσουν αυτό το συγκρότημα των 
εμβληματικών κτηρίων - που πολλοί υποσχέθηκαν 
ότι θα το κάνουν, αλλά δεν το έκαναν - όχι μόνο 
στην τοπική κοινωνία αλλά στη χώρα. Διότι αυτό το 
έργο, όπως και τα Χανιά, εκφεύγουν της τοπικής 
εμβέλειας», επεσήμανε η Υπουργός Πολιτισμού. 

«Από τη στιγμή που τα Νεώρια αποκατασταθούν 
και αποδοθούν οι σωστές χρήσεις σε αυτά, μπορεί 
να αποτελέσουν έναν τεράστιο αναπτυξιακό πόρο, 
παράλληλα με την πολιτιστική δυναμική για τον 
τόπο. Μπορούν να συνδυάσουν πάρα πολλές 
χρήσεις, που ακόμα σήμερα κανείς από εμάς δεν 
τις έχει στο μυαλό του, για αυτό και είναι πολύ 
σημαντική η μελέτη και η προσέγγιση, την οποία θα 
κάνουν οι ειδικοί επιστήμονες του Πολυτεχνείου 
Κρήτης. Μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικά 
μια κυψέλη ή πολλές κυψέλες, ένα συγκρότημα 
μοναδικής αναπτυξιακής δύναμης και δυνατότητας 
για τον τόπο», πρόσθεσε η κα. Μενδώνη. 

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χανίων, 
Παναγιώτης Σημανδηράκης, υπογράμμισε ότι τα 
Χανιά έχουν ένα ορόσημο στο κομμάτι της 
αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
τα Νεώρια. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος 
Αρναουτάκης, τόνισε κατά την τοποθέτησή του, ότι 
η Περιφέρεια Κρήτης έχει συνάψει 17 
Προγραμματικές Συμβάσεις με το Υπουργείο 
Πολιτισμού για μνημεία του νησιού, τονίζοντας ότι 
το μείζον ζήτημα είναι η ωρίμανση των μελετών για 
να ακολουθήσει η ένταξη των έργων σε 
χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο Πρύτανης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Ευάγγελος 
Διαμαντόπουλος, ανέφερε ότι ο Επιστημονικά 
Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης Νικόλαος Σκουτέλης, ενώ στη μελέτη 
συμμετέχουν 13 ακόμα καθηγητές από τρεις 
Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης και θα υπάρχει 
συνεργασία με δύο εργαστήρια  Πανεπιστημίων 
της Βενετίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Στην παρούσα φάση τα πρώτα παραδοτέα που 
αφορούν τις εργασίες της μελετητικής ομάδας του 
Πολυτεχνείου Κρήτης για ιστορική, γεωμετρική και 
δομοστατική τεκμηρίωση έχουν ολοκληρωθεί. Η 
ομάδα οδεύει στην τελική διάρθρωση των χρήσεων 
και των βασικών αξόνων σχεδιασμού της 
στερέωσης και των νέων λειτουργικών χώρων των 
Νεωρίων. 

 

 Τα μέλη της μελετητικής ομάδας του Πολυτεχνείου 
Κρήτης με επικεφαλής τον Καθηγητή της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Νικόλαο Σκουτέλη: 
 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 Κλήμης Ασλανίδης, Επικ. Καθηγητής  

 Μαρία Σταυρουλάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια 

 Δέσποινα Διμέλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια 

 Παγώνα (Νόνη) Μαραβελάκη, Καθηγήτρια  

 Κωνσταντίνος Προβιδάκης, Καθηγητής  

 Αλέξιος Τζομπανάκης, Αναπλ. Καθηγητής  

 Παναγιώτης Παρθένιος, Καθηγητής  
 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 Εμμανουήλ Μανούτσογλου, Καθηγητής 

 Αντώνιος Βαφείδης, Καθηγητής 

 Γεώργιος Εξαδάκτυλος, Καθηγητής 

 Παν. Παρτσινέβελος, Αναπλ. Καθηγητής  
 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 Γεώργιος Σταυρουλάκης,  Καθηγητής 

 Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης,  Καθηγητής 
 
ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

 Ηλίας Κολοβός, Αναπλ. Καθηγητής   
Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 Elisabetta Molteni, Αναπλ. Καθηγήτρια  
Πανεπιστήμιο Ca Foscari Βενετία 

 Mario Piana, Καθηγητής 
Πανεπιστήμιο IUAV Βενετία 

Πάνω: Γραφική αναπαράσταση του συνόλου των Νεωρίων 
στο τέλος του 17ου αιώνα (κάτοψη και νότια όψη)  
Δεξιά: Ο Κλήμης Ασλανίδης στους θόλους επί το έργον! 



 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης μέλος 
στο  Δίκτυο Crowdhelix και στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πανδημίας 
 

 
 

Το δίκτυο Crowdhelix είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα 
που συνδέει επιστήμονες και ειδικούς 
εμπειρογνώμονες από κορυφαία ερευνητικά 
ιδρύματα και καινοτόμες εταιρείες, έτσι ώστε να 
μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 
πρωτοποριακά ερευνητικά έργα στo πλαίσιo του 
προγράμματος HORIZON 2020 και σύντομα HORIZON 
EUROPE.  

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, με επιστημονικά υπεύθυνη 
την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής 
Μηχανικών Περιβάλλοντος Διονυσία Κολοκοτσά  
(Helix Leader), έγινε μέλος του δικτύου Crowdhelix και 
ηγείται μίας εκ των 26 ενεργών κοινοτήτων, 
συγκεκριμένα της κοινότητας Healthy Cities Helix. 

Η κοινότητα Healthy Cities Helix, επικεντρώνεται στη 
δημιουργία μιας ανεξάρτητης ομάδας εμπλεκόμενων 
φορέων, ερευνητών και εταιρειών και παρέχει 
πρόσβαση στις δράσεις του ερευνητικού 
προγράμματος VARCITIES. Παράλληλα, τα μέλη της 
κοινότητας Healthy Cities Helix αλληλεπιδρούν και 
συνεργάζονται με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων 
λύσεων εμπνευσμένων από τη φύση, για τη βελτίωση 
της υγείας και της ευημερίας των κατοίκων των 
Ευρωπαϊκών πόλεων. Η διαδικτυακή συνεργασία στο 
δίκτυο Crowdhelix υποστηρίζεται από την ειδικά 
σχεδιασμένη πλατφμόρμα Crowdhelix Open 
Innovation. Οι κοινότητες Helix πραγματοποιούν 
εκδηλώσεις, παρέχοντας ευκαιρίες συνεργασίας για 
τη δημιουργία επιτυχημένων κοινοπραξιών και 
ερευνητικών προτάσεων. Το δίκτυο Crowdhelix 
διοργανώνει τουλάχιστον μία μεγάλη εκδήλωση κάθε 
χρόνο, για την παροχή εκπαίδευσης και πληροφοριών 
σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης HORIZON 
2020 και HORIZON EUROPE. Παράλληλα, 
πραγματοποιούνται πληθώρα συναντήσεων 
δικτύωσης και στρατηγικής στοχεύοντας σε 
συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tο Πολυτεχνείο Κρήτης, με επιστημονικά υπεύθυνη 
τη Βασιλική Γεροπάντα, Επίκουρη Καθηγήτρια της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, έγινε επίσημα 
μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Πανδημίας (GPN). Το 
GPN είναι μια διεθνής ψηφιακή κοινότητα από 
επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και συναφείς μελετητές 
που προωθεί την διεπιστημονική έρευνα και 
ανάπτυξη ερευνητικών έργων σχετικά με τα κύρια 
θεσμικά, κοινωνικά, νομικά, χωρικά και οικονομικά 
ζητήματα που συνδέονται με τις περιπτώσεις 
διαχείρισης, ανάκαμψης και προφύλαξης των πόλεων 
από πανδημίες.     

Στόχοι του GPN είναι η ένωση και ενσωμάτωση των 
εθνικών παρατηρητηρίων των χωρών, η παρουσίαση 
και επεξήγηση των παρεμβάσεων και πολιτικών που 
υιοθετούνται σε υπερεθνικό επίπεδο στις 
συμμετέχουσες χώρες, η προώθηση εταιρικών 
σχέσεων για ερευνητικά έργα ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων, η παροχή γνώσεων σχετικά με 
βέλτιστες πρακτικές και η ενίσχυση της θεσμικής 
ικανότητας διαχείρισης της COVID-19 και η παραγωγή 
καινοτόμων στρατηγικών αντιμετώπισης, διαχείρισης 
και ανάκαμψης των πόλεων.  

Η Βασιλική Γεροπάντα είναι η εκπρόσωπος της 
Ελλάδας στο δίκτυο GPN και Επιστημονικά Υπεύθυνη 
δύο τομέων: Πόλεις και Ψηφιακές Kοινότητες.  Στον 
τομέα Πόλεις, ηγείται ερευνητικών δραστηριοτήτων 
για την χάραξη αστικών πολιτικών σε σχέση με την 
επίτευξη της αστικής υγείας και αστικής ευζωίας από 
την οπτική του σχεδιασμού. Στον δεύτερο τομέα, 
ηγείται ερευνητικών δραστηριοτήτων που αφορούν  
Έξυπνες πόλεις, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών και Τεχνητή Νοημοσύνη για την 
πανδημική πόλη (χρήση στρατηγικών έξυπνων 
πόλεων, πιλοτικά προγράμματα, πειράματα  και 
έλεγχο συναφών αναλυτικών και ηθικών προκλήσεων 
που προκύπτουν). 

https://network.crowdhelix.com/
https://www.enveng.tuc.gr/el/prosopiko/kathigites/dionysia-kolokotsa
https://www.crowdhelix.com/helixes/healthy-cities
https://www.arch.tuc.gr/el/prosopiko/didaskontes/kathigites-lektores/geropanta-basiliki
https://www.globalpandemicnetwork.org/about-us/


Το Πολυτεχνείο Κρήτης στη 
σύμπραξη για το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο EURECA-PRO 

 

Η σύμπραξη EURECA-PRO είναι ένα από τα 24 έργα 
(σε σύνολο 62 αιτήσεων), που επιλέχθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δεύτερης 
πρόσκλησης για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» (ΕΠ) 
του προγράμματος Erasmus+. Στα 24 έργα που 
επιλέχθηκαν συμμετέχουν συνολικά 165 ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα από 26 κράτη μέλη της ΕΕ και 
άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
Erasmus+. 

Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου EURECA-PRO είναι: 

1. Montanuniversität Leoben  
(University of Leoben), Aυστρία 

2. TU Bergakademie Freiberg  
(Freiberg University of Mining and Technology), 
Γερμανία 

3. Universitatea din Petroșani,  
(University of Petrosani), Ρουμανία 

4. Univerdad de León  
(University of León), Ισπανία 

5. Πολυτεχνείο Κρήτης  
(Technical University of Crete), Ελλάδα 

6. Politechnika Śląska  
(The Silecian University of Technology), Πολωνία 

7. Hochschule Mittweida  
(Mittweida University of Applied Sciences), 
Γερμανία 

To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EURECΑ-PRO έχει 
διπλή αποστολή 
Μέσω της καινοτόμας προσέγγισής του, αφενός το 
EURECA-PRO συμβάλλει ολιστικά στο εξαιρετικά 
επίκαιρο ζήτημα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και 
Παραγωγής στο πλαίσιο του 12ου Στόχου της 
Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και αφετέρου συμβάλλει αποτελεσματικά 
στον μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπληρωματικά 
στον 4ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Ποιοτική 
Εκπαίδευση. 
 

Για τους στόχους των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 
Τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» αφορούν βιώσιμα 
δίκτυα υφιστάμενων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, που μοιράζονται το όραμα και τις αξίες 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και 
αναπτύσσουν κοινές μακροπρόθεσμες θεσμικές 
στρατηγικές για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία 
υψηλότατου επιπέδου. Πρόκειται ουσιαστικά για 
συνεργασίες (αποκαλούμενες και «συμμαχίες») 5-8 
εταίρων, με ελάχιστη συμμετοχή τριών Ιδρυμάτων 
από τρία κράτη μέλη της ΕΕ ή άλλες χώρες του 
Προγράμματος. Η χρηματοδότηση για κάθε πρόταση 
ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ για κάθε 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με διάρκεια 
χρηματοδότησης τα τρία χρόνια, ενώ θα δοθεί η 
δυνατότητα για επανάληψη της αίτησης στο νέο 
πλαίσιο χρηματοδότησης (2021-2027) μετά από 
θετική αξιολόγηση. Στις σχετικές προτάσεις 
συμμετέχουν γεωγραφικά ιδρύματα όλων των ειδών 
και μεγεθών, προκειμένου να υπάρχει γεωγραφική 
και κοινωνική ισορροπία. Όραμα του θεσμού του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου αποτελεί η 
ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού και η δημιουργία 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. 
Μακροπρόθεσμος στόχος των ΕΠ είναι η δημιουργία 
τουλάχιστον 20 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων έως το 
ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. 

 

 

 

 

 

 

Σε συγχαρητήρια επιστολή του προς την 
Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο 
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθ. 
Βασίλειος Διγαλάκης αναφέρει: «Η πολύ 
σημαντική αυτή επιτυχία του Ιδρύματος 
αντανακλά τον σαφή προσανατολισμό και τη 
δέσμευσή του στην ανάπτυξη του ακαδημαϊκού 
και ερευνητικού του έργου. Ταυτόχρονα, 
σηματοδοτεί την τοποθέτησή του ως ένα από τα 
πρωτοπόρα ιδρύματα που θα συμμετάσχουν στη 
διαδικασία διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης». 

Στη σύμπραξη με την επωνυμία “European University on Responsible 
Consumption and Production” : EURECA-PRO, το Πολυτεχνείο Κρήτης μαζί 
με άλλα έξι Ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα ισχυρό και μοναδικό Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο στον τομέα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής. 

The European University Alliance  

on Responsible Consumption  

and Production 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1264
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1264
https://unileoben.ac.at/
https://tu-freiberg.de/
https://www.upet.ro/
https://www.unileon.es/
https://www.tuc.gr/
https://www.polsl.pl/en/pages/welcome.aspx
https://www.hs-mittweida.de/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/european-universities_el


Στον  διεθνή χάρτη  της 

διαστημικής επιστήμης  
 
Με πείρα τριάντα και πλέον ετών στην έρευνα και 
ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές 
ομάδες για τη βαθμονόμηση δορυφόρων της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ΕSA), της 
NASA, των Ινδικών και Κινεζικών Υπηρεσιών 
Διαστήματος, ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων και Διευθυντής του Εργαστηρίου 
Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής Στυλιανός 
Μερτίκας, δίνει απαντήσεις  σε ερωτήσεις για τη 
Δορυφορική Αλτιμετρία, για τα Παγκόσμια 
Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης και Εντοπισμού  
και για το έργο της Μόνιμης Εγκατάστασης Σταθμού 
Βαθμονόμησης δορυφόρων της ESA στη Δυτική 
Κρήτη και στη Γαύδο. 
 
1. Τι είναι η δορυφορική αλτιμετρία; 
Η λέξη «αλτιμετρία» προέρχεται από το λατινικό 
«altus» που σημαίνει «ύψος» και την ελληνική 
κατάληξη «μετρία» (όπως, Γεω-μετρία, Τριγωνο-
μετρία, κλπ.) υποδηλώνοντας τον επιστημονικό 
κλάδο της μέτρησης υψών. Δορυφορική αλτιμετρία 
είναι μια τεχνική μέτρησης αποστάσεων με 
δορυφόρους προς την επιφάνεια της Γης. Από την 
Γροιλανδία μέχρι την Ανταρκτική, δορυφορικά 
αλτίμετρα μετρούν συνεχώς από το 1992 
αποστάσεις και προσδιορίζουν τις επιφάνειες της 
θάλασσας, των λιμνών, των ποταμών και των 
παγετώνων. Επιπλέον, μετρούν την ταχύτητα του 
ανέμου, το ύψος του κύματος, προσδιορίζουν την 
κυκλοφορία των ρευμάτων, παρατηρούν τους 
ρυθμούς τήξης των παγετώνων στην Αρκτική, την 
Ανταρτική και τα Ιμαλάια, μετρούν τα έξαλλα των 
παγόβουνων, κ.ά. Όλα αυτά δε με ακρίβεια περίπου 
±1cm από ένα ύψος τροχιάς 800-1300 km. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Η ερευνητική υποδομή που έχετε αναπτύξει 
υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Διαστήματος. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα 
για το πως προέκυψε η συνεργασία αυτή; 
Το 1998 δεν είχαμε ιδέα για το πώς βαθμονομούνται 
οι δορυφόροι αλτιμετρίας – τότε τρία άτομα ήξεραν 
στον κόσμο. Μια ομάδα από τη ΝΑSΑ, σε συνέδριο 
στα Χανιά μας επέστησε την προσοχή στο ότι η 
Γαύδος, ένα νησί μικρών διαστάσεων (ελάχιστη 
παρεμβολή δορυφορικών σημάτων) σε μια περιοχή 
με μηδαμινή παλίρροια και βάθη 2000-3000m, 
τυχαίνει να βρίσκεται στη διασταύρωση ανιούσας 
και κατιούσας τροχιάς του δορυφόρου 
TOPEX/Poseidon - σπάνια περίπτωση στον κόσμο. Η 
Γαύδος θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ιδανικό 
σταθμό για τη βαθμονόμηση δορυφόρων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρχή λειτουργίας της δορυφορικής αλτιμετρίας. 
Δορυφόρος εκπέμπει σήματα προς τη Γη, που λαμβάνονται 
μετά την ανάκλασή τους στην επιφάνεια της Γης. Με τον 
ακριβή προσδιορισμό της τροχιάς και διαφόρων αναγωγών 
των παρατηρήσεων, καθορίζονται υψομετρικές διατομές 
της επιφάνειας της Γης ως προς το κέντρο μάζας της Γης. 



Ξεκινήσαμε το 2001 με την εγκατάσταση των 
πρώτων παλιρροιογράφων και GPS στη Γαύδο που 
έγιναν από το Αμερικανικό Κέντρο Ωκεανών και 
Ατμόσφαιρας και τη NASA. Μετά από διαρκή 
προσπάθεια 20ετίας, υπό αντίξοες συνθήκες και 
εμπόδια, μέσα στο ανελέητο ανταγωνισμό του 
εξωτερικού και με δυσεύρετο κατηρτισμένο 
επιστημονικό προσωπικό στη χώρα, μια ολιγομελής 
ομάδα κατάφερε και λειτούργησε την ερευνητική 
υποδομή εδάφους στη Δυτική Κρήτη για 
βαθμονόμηση δορυφόρων αλτιμετρίας. Κατόρθωσε 
να εδραιώσει διεθνή φήμη και θέση, 
υποστηριζόμενη από συνέπεια, ακρίβεια και 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων βαθμονόμησης 
δορυφόρων.  
 
Όλες οι διεθνείς αλτιμετρικές αποστολές (Γαλλικές, 
Ευρωπαϊκές, Αμερικανικές, Ινδικές, Κινεζικές) 
βαθμονομούνται πλέον από τις εγκαταστάσεις 
αυτές από το 2004 ανελλιπώς. Οι υπεύθυνοι των 
αποστολών αυτών σχεδιάζουν τις τροχιές των 
δορυφόρων τους να διέρχονται πάνω από τους 
σταθμούς αναφοράς εδάφους στην Κρήτη και 
Γαύδο, ώστε να ελέγξουν τις παρατηρήσεις. 
Υποστηρίζουν δε σθεναρά τη συνεχή λειτουργία και 
αναβάθμιση των σταθμών αυτών.  
 
Το 2015, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ESA, 
ανέδειξε το συγκρότημα των δορυφορικών σταθμών 
εδάφους της Κρήτης και της Γαύδου ως μοναδικό 
στον κόσμο προς βαθμονόμηση όλων των 
επιχειρησιακών της αποστολών στην αλτιμετρία. 
Τους ονόμασε “The ESA Permanent Facility for 
Altimetry Calibration”. Οι εγκαταστάσεις φιλοξενούν 
επιστημονικό εξοπλισμό υψίστης ακριβείας, 
αξιοπιστίας και πρωτοτυπίας. Ο μικροκυματικός 
αναμεταδότης είναι μοναδικός στον κόσμο. 
Χρειάστηκαν 3 έτη να τον κατασκευάσουμε σε 
συνεργασία με τη ESA. Χρησιμοποιείται για τον 
αντικειμενικό έλεγχο των δορυφορικών μετρήσεων 
από την ξηρά. Η ΝASΑ (JPL) το 2021 ετοιμάζεται να 
υλοποιήσει παρόμοιο εξοπλισμό με τον δικό μας 
αναμεταδότη στο νησί της Catalina (προσομοιάζει 
της Γαύδου) νοτιοδυτικά του Los Angeles. 
 
3. Ποιός ο ρόλος του Eργαστηρίου σας στην 
διαδικασία παρακολούθησης της ανόδου της 
στάθμης της θάλασσας; 
Τα όργανα οιαδήποτε δορυφόρου πρέπει συνεχώς 
να ελέγχονται ως προς την ποιότητα, την αξιοπιστία 
των μετρήσεων, τα σφάλματα και τις ανωμαλίες που 
παρουσιάζονται, τη γήρανση του εξοπλισμού, κ.ά. 
Μετρήσεις μεταξύ ετερογενών δορυφόρων πρέπει 
επιπλέον να συνδέονται μεταξύ τους για την 
παρατήρηση της κλιματικής αλλαγής σε ένα κοινό 

και αξιόπιστο σύστημα αναφοράς, αδιαμφισβήτητο 
και σταθερό για τουλάχιστον μια 20ετία. Επομένως 
η διαρκής βαθμονόμηση (calibration) συνιστά 
αναπόσπαστο στοιχείο κάθε αλτιμετρικής 
αποστολής. Έτσι εξασφαλίζεται η συνέχεια και η 
αξιοπιστία των παρατηρήσεων της Γης και των 
ωκεανών. Όταν ένα αλτίμετρο κατασκευαστεί στο 
εργαστήριο είναι αδύνατον να ελεγχθεί σωστά με 
στόχους στα 1300 km. Ο έλεγχος εδώ μπορεί να 
φτάσει το πολύ τα 100 m και φυσικά χωρίς την 
επίδραση της ανώτερης ατμόσφαιρας στα 
δορυφορικά σήματα. Κανείς δεν μπορεί να 
ισχυριστεί ότι ο δορυφόρος μετράει σωστά χωρίς 
σταθμούς αναφοράς και βαθμονόμησης στο 
έδαφος, όπως εκείνων της Δυτικής Κρήτης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The ESA Permanent Facility for Altimetry Calibration 
Συγκρότημα των δορυφορικών σταθμών εδάφους της 
Δυτικής Κρήτης και της Γαύδου, προς βαθμονόμηση όλων 
των επιχειρησιακών αποστολών της ESA στην αλτιμετρία. 



4. Από τις μετρήσεις που έχετε, πόσο μπορεί να 
επηρεαστεί η Κρήτη από την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας; 
Όλος ο κόσμος! Όχι μόνον η Κρήτη. Η σημερινή 
ανύψωση της στάθμης της θάλασσας είναι +3,2 
χιλιοστά ανά έτος και επιταχυνόμενη. Σε 3 έτη, η 
ανύψωση θα φτάσει το +1 εκατοστό. Ακόμη και αυτή 
η φαινομενικά μικρή άνοδος στη στάθμη της 
θάλασσας μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των 
ακτών, να ρυπάνει τον υδροφόρο ορίζοντα - βλέπε 
υφαλμύρωση γεωτρήσεων στη Μεσσαρά - να 
βλάψει τη γεωργία και τα παραγωγικά εδάφη, να 
καταστρέψει τη χλωρίδα και πανίδα των ακτών. 
Καταιγίδες και κυκλώνες εμφανίζονται συχνότερα, 
είναι πιο ισχυροί από ό,τι παλαιότερα και 
προκαλούν έντονες πλημύρες. Άνθρωποι θα πρέπει 
να μετακινηθούν από τις ακτές. Νησιά ενδέχεται να 
εξαφανιστούν. 
 
5. Ποιά είναι η μοναδικότητα των σταθμών που 
έχετε αναπτύξει στη Δυτική Κρήτη και ειδικά στη 
Γαύδο και πώς σχετίζονται με τη μελέτη της 
κλιματικής αλλαγής; 
Από το 2015 έχουμε αναπτύξει και συνεχώς 
εξελίσσουμε καινοτόμο μεθοδολογία που συνδέει 
τα αποτελέσματα βαθμονόμησης δορυφόρων με 
αντικειμενικές, σταθερές μετρολογίας (ταχύτητα του 
φωτός, ατομικός χρόνος, κ.ά.) παρέχοντας μια 
ρεαλιστική εκτίμηση της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων. Η μεθοδολογία αυτή έχει 
υιοθετηθεί από την ESA. Αποτελεί τον κύριο 
στυλοβάτη στην προσπάθεια εδραίωσης της 
ικανότητάς μας να παρατηρήσουμε την αλλαγή του 
κλίματος της Γης με αντικειμενικό και 
αδιαμφισβήτητο τρόπο. Η ερευνητική μας υποδομή 
είναι η μόνη που έχει αυτή τη δυνατότητα 
βαθμονόμησης σήμερα με σταθμούς και από τη 
θάλασσα αλλά και την ξηρά (αναμεταδότης). 
 
6. Οι υπηρεσίες σας απευθύνονται σε Υπηρεσίες 
Διαστήματος από όλο τον κόσμο. Σκέφτεστε να 
επεκταθείτε και σε άλλες εφαρμογές; 
Επεκτεινόμαστε σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Ήδη 
έχουμε εγκαταστήσει ένα νέο ραδιόμετρο, το οποίο 
προσδιορίζει το ποσοστό υγρασίας στην 
τροπόσφαιρα μέχρι τα 50-100 km, χρήσιμο και στη 
μετεωρολογία. Κατασκευάζουμε ένα νέο 
μικροκυματικό αναμεταδότη στη Γαύδο για τη 
βαθμονόμηση των δορυφορικών αποστάσεων, αλλά 
και της ταχύτητας του ανέμου. Αναπτύσσουμε 
τεχνικές αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων για 
την εκτίμηση της αιολικής και κυματικής ενέργειας 
υπεράκτια, τον εντοπισμό φυσικών διαθεσίμων 
κάτω από τη θάλασσα, κ.ά.   

7. Ποιό είναι το όραμά σας για την ερευνητική 
υποδομή που έχετε αναπτύξει; 
Η διατήρηση της επιστημονικής και τεχνολογικής 
πρωτοπορίας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών βαθμονόμησης δορυφόρων για την 
επόμενη 20ετία, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Copernicus της ESA και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Αυτό απαιτεί την προσαρμογή μας στις δυναμικά 
εξελισσόμενες τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. 
καινούργοι δορυφόροι, διαφορετικά όργανα, 
ραδιοσυχνότητες και αρχές μετρήσεων), την συνεχή 
επένδυση σε καινοτόμο εξοπλισμό και υποδομές, 
αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, 
προϋποθέτει θεμελιώδη συστατικά: επιστημονική 
γνώση, οικονομική υποστήριξη, εμπειρία και τοπική 
και εθνική στήριξη. 
 
Μετά από μια 20ετία με επιτυχίες, αλλά και άπειρα 
λάθη και αποτυχίες, έχουμε αναπτύξει την 
απαραίτητη τεχνογνωσία, ενώ συνεχώς αναζητούμε 
ανθρώπους με βαθιά κατάρτιση, θέληση και 
αφοσίωση, προκειμένου να συνεχίσουμε. 
Προφανώς, όλα αυτά απαιτούν απρόσκοπτη 
χρηματοδότηση, την οποία έχουμε καταφέρει να 
λαμβάνουμε από φορείς του εξωτερικού.  
 
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος με τη 
συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε ένα 
μεγαλεπήβολο (το μεγαλύτερο πρόγραμμα στον 
κόσμο) δορυφορικό πρόγραμμα 20ετίας που 
αφορά την αλλαγή του κλίματος της Γης, μεγάλο 
μέρος του οποίου αποτελούν οι δορυφόροι 
αλτιμετρίας. Η εκτόξευση του Sentinel-6 (Ευρώπη 
και ΗΠΑ) που έγινε τον προηγούμενο μήνα, στις 21 
Νοεμβρίου 2020, θα αποτελέσει την τροχιά 
αναφοράς για την παρατήρηση της στάθμης της 
θάλασσας. Τούτο σημαίνει ότι, εφόσον τα 
αποτελέσματα της ερευνητικής υποδομής στην 
Κρήτη συνεχιστούν με την ίδια αξιοπιστία, θα 
συνεχίζεται η βαθμονόμηση για τα επόμενα 20 έτη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     Εγκαταστάσεις στα βουνά της Δυτικής Κρήτης 



 

Aριστεία 
 
Η ομάδα Sports4VIP νικήτρια στον διαγωνισμό Galileo Masters 
2020 στην κατηγορία "Space for Fun"  
Στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού Galileo Masters 2020, η διεπιστημονική 
επιτροπή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Δορυφορικών Συστημάτων 
Εντοπισμού (European GNSS Agency-GSA) αποτελούμενη από 10 κριτές υψηλού 
επιστημονικού και τεχνολογικού επιπέδου ομόφωνα ανέδειξε νικήτρια την ομάδα 
Sports4VIP στην κατηγορία Space for Fun (Space Week 2020, 7-11/12/2020). 
Παράλληλα, η πρόταση της ομάδας αναδείχθηκε μέσα στις 12 καλύτερες μεταξύ 
περίπου 500 προτάσεων από όλο τον κόσμο σε όλες τις κατηγορίες.  Με επικεφαλής 
τον Κων. Κοκολάκη, Υπoψήφιο Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης (Εργαστήριο 
Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής, Επιβλέπων: Καθ. Στέλιος Μερτίκας), και τους 
αποφοίτους του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ.κ. Γεώργιο 
Δεληγιώργη (MSc στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το KTH της Σουηδίας) και Γεώργιο 
Κασσιώτη, η ομάδα οραματίστηκε, σχεδίασε και ανέπτυξε πρωτότυπη συσκευή, η 
οποία συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη ατόμων με μειωμένη όραση μέσω της 
βιωματικής παρακολούθησης αθλητικών γεγονότων. Ειδικότερα, η συσκευή 
Sports4VIP εμπλουτίζει την παρακολούθηση αγώνων προσθέτοντας την αίσθηση της 
αφής σε αυτήν της ακοής. 

 
 
Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό 2020  
IEEE ComSoc Student Competition  
Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης κέρδισε την δεύτερη 
θέση στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό υψηλού κύρους με 
τίτλο 2020 IEEE ComSoc, Communications Technology 
Changing the Word Student Competition. Ο διαγωνισμός 
διεξάγεται από το 2013, με συμμετοχή από 
Πανεπιστημιακές ομάδες απ’ όλο τον κόσμο, με ειδίκευση 
στις Τηλεπικοινωνίες. Η ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης 
αποτελούταν από τον υποψήφιο διδάκτορα Γεώργιο 
Βουγιούκα (επικεφαλής), τον μεταπτυχιακό φοιτητή Εμμ. 
Ανδριανάκη και τον προπτυχιακό φοιτητή Νικόλαο 
Νταντιδάκη της Σχολής ΗΜΜΥ, με επιβλέπoντα της 
εργασίας τον Καθ. Άγγελο Μπλέτσα. Η εργασία είχε τίτλο 
“Recycling Radio Waves for the Wide Adoption of Precision 
Agriculture” και η εργασία περιγράφει τρόπους 
ανακύκλωσης των τηλεπικοινωνιακών σημάτων που 
εκπέμπονται στο περιβάλλον, με στόχο τη σχεδίαση και 
υλοποίηση έξυπνων, υπερ-χαμηλού κόστους, ασύρματων 
αισθητήρων ευρείας χρήσης στη γεωργική παραγωγή. 
Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν 54 ομάδες από 
διεθνή Πανεπιστήμια. Η διαδικασία κρίσης έγινε σε 2 
γύρους από επιτροπή 55 ειδικών, οι οποίοι καλύπτουν 
όλες τις θεματικές περιοχές των Τηλεπικοινωνιών της IEEE 
Communications Society. Η ομάδα του Πολυτεχνείου 
Κρήτης ισοψήφισε στη δεύτερη θέση με την ομάδα του 
Beihang University (Κίνα). 

 
 
 

https://galileo-masters.eu/
https://www.gsa.europa.eu/
https://galileo-masters.eu/winner/sports4vip-sports-for-visually-impaired-people/?fbclid=IwAR0K6cPAkC6RrjJetP8cILGy_10ZqMLWjtimKYbY5NZWC-JIZUgpB_WPnbo
https://galileo-masters.eu/winner/sports4vip-sports-for-visually-impaired-people/?fbclid=IwAR0K6cPAkC6RrjJetP8cILGy_10ZqMLWjtimKYbY5NZWC-JIZUgpB_WPnbo
https://www.geomatlab.tuc.gr/
https://www.geomatlab.tuc.gr/


 
 
ΕuChemS-DAC Sample Preparation Study 
Group: Προαγωγή σε Ομάδα Μελέτης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών με επικεφαλής 
την Έλια Ψυλλάκη  
H Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών - 
Τομέας Αναλυτικής Χημείας (European Chemical Society - 
Division of Analytical Chemistry - ΕuChemS-DAC), που 
αποτελείται από εκπροσώπους των Ενώσεων Χημείας του 
κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προήγαγε 
ομόφωνα την ομάδα δράσης «Προετοιμασία Δειγμάτων» 
(Sample Preparation Task Force) σε Ομάδα Μελέτης 
(Sample Preparation Study Group). Επικεφαλής της 
Ομάδας Μελέτης είναι η Έλια Ψυλλάκη, Καθηγήτρια της 
Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου 
Κρήτης. Οι Ομάδες Μελέτης είναι αφιερωμένες σε 
σημαντικά θέματα, ιδιαίτερης σημασίας για την EuChemS-
DAC και η «Προετοιμασία Δειγμάτων» είναι πλέον μια από 
τις οκτώ επιλεγμένες Ομάδες Μελέτης του Τομέα 
Αναλυτικής Χημείας. 

 
Εξαιρετική η επίδοση των ομάδων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης στον ΙΕΕΕXtreme14  
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος μέλη του φοιτητικού 
παραρτήματος της ΙΕΕΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης 
συμμετείχαν στον 24ωρο διαγωνισμό προγραμματισμού 
ΙΕΕΕXtreme14 με στόχο να ανταπεξέλθουν σε απαιτητικά 
coding challenges. Φέτος πήραν μέρος στον διαγωνισμό 
δύο ομάδες με τη συμμετοχή συνολικά έξι φοιτητών της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών και με εξαιρετική επίδοση. Σε πανελλήνιο 
επίπεδο (σε σύνολο 49 συμμετοχών) οι ομάδες είχαν την 
παρακάτω κατάταξη: ΤheyTUCourName στην  6η θέση, 
ΤheLastDance στην 9η θέση.  Σε διεθνές επίπεδο οι επιδόσεις των φοιτητών μας σε σύνολο 3701 ομάδων 
ήταν: TheyTUCourName στην 125η θέση, TheLastDance στην 235η θέση. Στην ομάδα TheyTUCourName 
συμμετείχαν οι φοιτητές: Γιώργος Μαργαρίτης, Διαμαντής Ραφαήλ Παπαδάμ,  Θανάσης Ρεντζεποπουλος. 
Στην ομάδα TheLastDance συμμετείχαν οι φοιτητές: Ηλίας Μπαλαμπάνης, Στέφανος Κοντός, Γιώργος 
Ζεμπερλίγκος.  

 
Προβολή video για το έργο του Εργαστηρίου 
Γεωδαισίας & Γεωπληροφορικής στο πλαίσιο 
εκτόξευσης του Sentinel-6 
Στο πλαίσιο της εκτόξευσης του επιχειρησιακού 
δορυφόρου Sentinel-6 Michael Freilich στις 21 Νοεμβρίου 
2020 [12:17 p.m. EST] από την Vandenberg Air Force Base 
στην Καλιφόρνια (ΗΠΑ), προβλήθηκε βίντεο προς τιμήν του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και 
Γεωπληροφορικής με διευθυντή τον Καθηγητή της Σχολής 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Στυλιανό Μερτίκα, για το έργο 
της Μόνιμης Εγκατάστασης Σταθμού Βαθμονόμησης 
Δορυφόρων  (Permanent  Facility  for  Altimetry  
Calibration) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) 
στη Δυτική Κρήτη και στη Γαύδο. 
 
 



 
 

Ο πράκτορας TUC - TAC νικητής σε διεθνή 
διαγωνισμό αγοραπωλησίας ενέργειας 
Ο πράκτορας λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης με όνομα TUC-
TAC είναι ο νικητής του διεθνούς διαγωνισμού PowerTAC-2020 
Tournament. Στον ετήσιο διαγωνισμό, έξυπνοι πράκτορες από 
πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, παίρνουν τον ρόλο των 
«διαμεσολαβητών - παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας» με στόχο, 
σε ένα ανταγωνιστικό προσομοιωμένο περιβάλλον, να 
κατακτήσουν την αγορά, χρησιμοποιώντας τις ικανότητές τους 
στη λιανική και στη χονδρική αγορά ενέργειας. Στον φετινό 
διαγωνισμό συμμετείχαν 9 ομάδες από 6 χώρες (ΗΠΑ, 
Γερμανία, Μεξικό, Κροατία, Ινδία και Ελλάδα). Η Ομάδα TUC-
TAC αποτελείται από μέλη του Εργαστηρίου 
Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών 
Συστημάτων (InteLLigence) της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης. Αναπτύσσει ευφυείς πράκτορες λογισμικού που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς τεχνητής 
νοημοσύνης από το 2012. Φέτος, η ομάδα αποτελείται από τους προπτυχιακούς φοιτητές Σταύρο 
Ορφανουδάκη και Στέφανο Κοντό, τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Χάρη Ακασιάδη και τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Γεώργιο Χαλκιαδάκη. Οι βασικοί αλγόριθμοι που αποτελούν τον φετινό πράκτορα TUC-TAC 
αναπτύχθηκαν από τον φοιτητή Σταύρο Ορφανουδάκη στο πλαίσιο της διπλωματικής του εργασίας. 

 
Κεντρική διάλεξη από τον Νικόλαο Καλογεράκη 
στο ICCE 2020 
Στις 28 Οκτωβρίου 2020, ο Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης, 
Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοχημικής Μηχανικής και 
Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας, της Σχολής Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, έδωσε κεντρική 
διαδικτυακή διάλεξη (plenary lecture) με τίτλο "Ecosystem and 
Engineering Process Applications of Air Nanobubbles" στο 
πλαίσιο του συνεδρίου 5th International Conference on 
Chemical Engineering (ICCE 2020), που διοργανώθηκε στο Iași 
της Ρουμανίας από 28 έως 30 Οκτωβρίου 2020. Στην ομιλία 
του ο Καθ. Νικόλαος Καλογεράκης ανέλυσε περιβαλλοντικές 
εφαρμογές της τεχνολογίας των νανοφυσαλίδων αέρος και 
όζοντος στην αποκατάσταση ρυπασμένων οικοσυστημάτων, καθώς και στην υψηλότερη απόδοση 
αερόβιων διεργασιών. Το συνέδριο, με θέμα καινοτόμα υλικά και διεργασίες για αειφόρο ανάπτυξη, 
διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi ("Cristofor Simionescu" 
Faculty of Chemical Engineering and Environmental Protection) για να τιμήσει τα 100 χρόνια από τη 
γέννηση του Καθηγητή Cristofor I. Simionescu, Ιδρυτή της Ρουμανικής Σχολής Φυσικών και Συνθετικών 
Πολυμερών και μέλους της Ρουμανικής Ακαδημίας. 

 
Nέος Πρόεδρος του επιστημονικού οργανισμού 
EURAMAS ο Γιώργος Χαλκιαδάκης 
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης ανέλαβε 
την 1η Οκτωβρίου 2020 τα καθήκοντα του Προέδρου (Chair) 
του Ευρωπαϊκής επιστημονικής ένωσης European Association 
for Multi-Agent Systems (EURAMAS). Έως τώρα, και από τον 
Μάρτιο του 2018, οπότε και εκλέχτηκε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο (ΔΣ) της ένωσης, κατείχε τη θέση του 
Αντιπροέδρου. Το ΔΣ της EURAMAS αποτελείται από 12 μέλη, 
ειδικούς επιστήμονες στον τομέα των Πολυπρακτορικών 
Συστημάτων, τα οποία εκλέγονται για τετραετή θητεία.  
 
 



 

 
"Eurasian Prize in Architecture" 
Πρώτο βραβείο στον Αλέξιο Τζομπανάκη 
Το έργο του Αλέξιου Τζομπανάκη, Αναπλ. Καθ. της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με τίτλο “Azenha do Mar Urban 
Infill” (Πορτογαλία) απέσπασε το 1o βραβείο στην κατηγορία 
“Urban Development-Comfortable Urban Environment” στο 
πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού “Eurasian Prize in 
Architecture” που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του 15ου 
“Αrch Eurasia International Summit 2020” (1-3/10/2020, 
Υekaterinburg, Ρωσία). Oι συμμετοχές ήταν περί τις 450 από 
53 χώρες. Η διάκριση υπήρξε διπλή, καθώς στον ίδιο 
διαγωνισμό το έργο “Drapetsona Brownfields Regeneration”                      
(Ma_A-Mediterranean architecture_Atelier-Αλέξιος Τζομπανάκης, Alessandro Lanzetta) διακρίθηκε με το 
δεύτερο βραβείο στην κατηγορία “Urban Development-Urban Environment Design”. 

 
Απονομή "IEEE Transportation Technologies 
Award" στον Μάρκο Παπαγεωργίου 
Στις 21/09/2020 πραγματοποιήθηκε η απονομή του βραβείου 
“IEEE Transportation Technologies Award” στον Καθηγητή της 
Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης Μάρκο Παπαγεωργίου, για τη 
συνεισφορά του στη μοντελοποίηση και στον έλεγχο 
κυκλοφοριακής ροής (“For contributions to traffic flow 
modelling and operations”). Το βραβείο στον κ. Παπαγεωργίου 
απένειμε ο Καθηγητής Toshio Fukuda, Πρόεδρος της ΙΕΕΕ, στο 
πλαίσιο του Συνεδρίου “23rd IEEE International Conference on 
Intelligent Transportation Systems (ITSC), September 20-23, 
2020 (virtual conference)”, σε ειδική εικονική τελετή, όπου 
συμμετείχαν οι σύνεδροι μέσω διαδικτύου. 

 
1st Best Conference Paper Award για το 
εργαστήριο DSSL και τους συνεργάτες του 

Δεύτερη επιτυχία για το Εργαστήριο Δυναμικών Συστημάτων 
και Προσομοίωσης (DSSL) στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου 
της ΙΕΕΕ για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών! Συγκεκριμένα, 
το άρθρο: 
 

Cao, J., Hu, Y., Manolis, D., Zhang, S., Wang, Y., Guo, J., Papamichail, I., 
Papageorgiou, M., Zhang, L., Hu, J.: A Max Pressure Approach to Urban 
Network Signal Control with Queue Estimation using Connected Vehicle Data. 
23rd IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems 
(ITSC), September 20-23, 2020 (Virtual), pp. 612-619 
 

έλαβε το Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Δημοσίευσης “1st Best 
Conference Paper Award” μεταξύ των 570 επιστημονικών 
άρθρων που παρουσιάστηκαν διαδικτυακά στο πλαίσιο του εν 
λόγω Συνεδρίου. Στους συγγραφείς του βραβευμένου 
επιστημονικού άρθρου περιλαμβάνονται ο Καθηγητής Μάρκος Παπαγεωργίου, ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ιωάννης Παπαμιχαήλ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, καθώς και ο 
μεταδιδάκτορας ερευνητής και απόφοιτος της ίδιας Σχολής Δρ. Διαμαντής Μανώλης. Το άρθρο είναι το 
αποτέλεσμα ερευνητικής συνεργασίας του Εργαστηρίου Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης με το 
Institute of Intelligent Transportation Systems, Zhejiang University και αφορά τη χρήση δεδομένων από 
διασυνδεδεμένα οχήματα για οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο αστικής κυκλοφορίας. Η 
εργασία βασίστηκε σε μεθοδολογίες εκτίμησης και ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα στο 
Εργαστήριο DSSL του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 
 



 

Βράβευση του Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη  
Στις 10/08/2020 ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής της 
Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Διευθυντής 
των Εργαστηρίων Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 
και Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, έλαβε τιμητικό τίτλο 
από το Οικονομικό Επιμελητήριο, Τμήμα Δυτικής Κρήτης, σε 
αναγνώριση της πολυεπίπεδης προσφοράς του και του 
επιστημονικού του έργου στον χώρο των Επιστημών 
Αποφάσεων και Μάνατζμεντ. Στο πλαίσιο της τιμητικής 
εκδήλωσης έδωσε ομιλία, στην οποία αναφέρθηκε στις 
τελευταίες εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης που 
σχετίζονται άμεσα με την ανθρώπινη προσέγγιση των 
μεγεθών, καθώς και στην επίδραση που δέχεται από τις νέες 
τεχνολογίες των Big Data και της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

 
O Γεώργιος Γιαννακάκης έσπασε το φράγμα των 
10.000 αναφορών  
O Γεώργιος Γιαννακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
ξεπέρασε το φράγμα των 10.000 αναφορών (citations), 
σύμφωνα με την ιστοσελίδα Google Scholar Citations. Είναι 
κατά σειρά ο έκτος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης που 
επιτυγχάνει αυτή την επίδοση, μετά τους καθηγητές Μάρκο 
Παπαγεωργίου, Μίνωα Γαροφαλάκη, Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, 
Κώστα Συνολάκη και Νικόλαο Καλογεράκη. 

 
Ο Αλ. Στεφανάκης αρχισυντάκτης σε νέο 
επιστημονικό περιοδικό του Springer-Nature 
Ο γνωστός εκδοτικός οίκος Springer-Nature ανακοίνωσε το νέο 
επιστημονικό περιοδικό “Circular Economy and Sustainability – 
CIES”.  Στο περιοδικό αυτό καθήκοντα αρχισυντάκτη (Editor-in-
Chief) έχει ο Επίκ. Καθηγητής Aλέξανδρος Στεφανάκης της 
Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Μαζί του (Co-Editor-in-
Chief) είναι η Δρ. Nikoleta Jones (Cambridge University) και ο 
Αναπ. Καθ. Ι. Νικολάου (Δημοκριτείο Πανεπιστημίο Θράκης). 
Το CIES είναι το πρώτο επιστημονικό περιοδικό που καλύπτει 
το επίκαιρο και ανερχόμενο αντικείμενο της Κυκλικής 
Οικονομίας, φιλοδοξώντας να αναλύσει την υπάρχουσα 
κατάσταση και τις προοπτικές για τη μετάβαση σε μια κυκλική 
οικονομία όπου θα επιτυγχάνονται οι αρχές της Βιωσιμότητας. 

 
Ο Δημ. Αγγελάκης προσκεκλημένος ομιλητής 
Ο Δημήτρης Γ. Αγγελάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και Κύριος Ερευνητής στο Κέντρο 
Κβαντικών Τεχνολογιών της Σιγκαπούρης [Centre for Quantum 
Technologies (CQT)], προσεκληθεί ως ένας από τους 
κεντρικούς ομιλητές στην online εκδήλωση με τίτλο “The Asia 
Race for Quantum Computing” (14/07/2020) με θέμα τη 
συναρπαστική  αναδυόμενη τεχνολογία των κβαντικών 
υπολογιστών. Eπίσης, στις 11/12/2020 έδωσε συνέντευξη στο 
Deutsche Welle News Asia για το πρόσφατο, μεγάλο άλμα 
Κινέζων ερευνητών στους κβαντικούς υπολογιστές.  
 
 



Θαλάσσια Περιβαλλοντική Μηχανική  
με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, υπεγράφη Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Η συνεργασία έχει στόχο την ίδρυση και λειτουργία 
του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Θαλάσσια 
Περιβαλλοντική Μηχανική – Marine Environmental 
Engineering». Σκοπός του προγράμματος είναι η 
παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και 
εξειδίκευσης σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές 
στο ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο της Θαλάσσιας 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Το νέο ΔΠΜΣ θα 
εξυπηρετεί την ανάπτυξη εξειδικευμένες γνώσεις 
και κατάρτισης σε ζητήματα οικονομικής, 
χωροταξικής, ενεργειακής και τεχνολογικής 
διαχείρισης και αξιοποίησης, αλλά και 
βιωσημότητας δομών παράκτιου ή θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα προάγει τη 
συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων, της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, των διεθνών 
επιστημονικών οργανισμών, καθώς και του 
βιομηχανικού κλάδου και του επιχειρηματικού 
τομέα. 

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν, στις 7 Ιουλίου 2020, ο 
Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής 
Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, και ο Διοικητής της 
ΣΝΔ, Υποναύαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος ΠΝ, 
παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κ. Βασιλείου Διγαλάκη και του 
Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη 
ΠΝ.  

Στην εκδήλωση επίσης παρευρέθησαν από 
πλευράς Πολυτεχνείου Κρήτης οι τρείς 
Αντιπρυτάνεις, ο Αναπλ. Καθ. Μιχαήλ Λαγουδάκης, 
ο Καθ. Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος, ο Καθ. 
Μιχαήλ Ζερβάκης και η Αναπλ. Καθ. Διονυσία 
Κολοκοτσά, Διευθύντρια του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών 
Περιβάλλοντος. Εκ μέρους της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων παρευρέθησαν ο Καθηγητής Νικόλαος 
Μελανίτης, Κοσμήτορας της ΣΝΔ και ο Καθηγητής 
Γεώργιος Γαλάνης, μέλος ΔΕΠ της ΣΝΔ και 
συντονιστής εκ μέρους της ΣΝΔ του νέου 
Διιδρυματικού ΠΜΣ. Εκ μέρους του ΓΕΝ 
συμμετείχαν, επίσης, αρμόδιοι Διευθυντές Κλάδων 
και Διευθύνσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από αριστερά: ο Πρύτανης, ο Υφυπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ο Αρχηγός ΓΕΝ και ο Διοικητής της ΣΝΔ 

Ανταλλαγή δώρων 

Οι εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου Κρήτης  
με τον κ. Γαλάνη της ΣΝΔ 



Success Story 

 

 

 

 

 

 

 

 

H μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής start-up με ιδρυτές τους 
Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης Ιωάννη Τσιώρη και 
Ιωάννα Αγγελιδάκη 

Δύο απόφοιτοι της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο 
Ιωάννης Τσιώρης και η Ιωάννα Αγγελιδάκη, είναι 
τα κύρια ονόματα πίσω από την εταιρεία 
InstaShop, η οποία εξαγοράστηκε πρόσφατα από 
τον γερμανικό όμιλο Delivery Hero, έναντι 360 
εκατομμυρίων δολλαρίων, ποσό που είναι το 
μεγαλύτερο που έχει δοθεί έως σήμερα για 
εξαγορά ελληνικής νεοφυούς εταιρείας. 
 

Λίγα λόγια για την InstaShop 

Η InstaShop είναι πλατφόρμα διάθεσης ειδών 
διατροφής και άλλων προϊόντων που δίνει τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές να 
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές από 
σουπερμάρκετ, φαρμακεία, pet shops και άλλα 
καταστήματα, απευθείας από το κινητό τους ή από 
τον υπολογιστή τους, αλλά, σε αντίθεση με άλλα 
ηλεκτρονικά καταστήματα, τους δίνει επίσης τη 
δυνατότητα να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες 
τους εντός ολίγων λεπτών ή ακόμη και σε 
προκαθορισμένη, αμοιβαία συμφωνημένη, ώρα. 

Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2015 
ως μια ιδέα του κ. Τσιώρη, ο οποίος εργαζόταν στο 

 

Τμήμα Marketing Intelligence της Philips για τη 
Μέση Ανατολή και την Τουρκία, με στόχο να 
καλύψει το κενό που εντόπισε στις διαδικτυακές 
αγορές ειδών διατροφής στην περιοχή. Έτσι, 
αφότου ανέπτυξε τη βασική ιδέα της εφαρμογής, 
το Minimum Viable Product (MVP),  
όπως είναι ο όρος στον χώρο των νεοφυών 
εταιρειών, ο κ. Τσιώρης παραιτήθηκε από τη 
Philips, δημιουργώντας μια ολιγομελή ομάδα με 
την Ιωάννα Αγγελιδάκη, συνιδρύτρια της 
InstaShop. 

Η πρώτη επένδυση ήρθε λίγους μήνες μετά από 
τους VentureFriends των Απόστολου Αποστολάκη 
και Γιώργου Δημόπουλου, καθώς και την 
επενδυτική εταιρεία του Ντουμπάι, Jabbar. Με την 
πρώτη χρηματοδότηση ξεκίνησε η ραγδαία 
ανάπτυξη της InstaShop. Με συνολική επένδυση 
ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων, η ομάδα της 
InstaShop κατάφερε να δημιουργήσει μια μεγάλη, 
γρήγορα αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα startup 
εταιρία μέσα σε μόλις 5 χρόνια, με τις παραγγελίες 
να αυξάνονται ημερησίως σε δεκάδες χιλιάδες σε 
πέντε χώρες και συγκεκριμένα στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ, στον 
Λίβανο και στην Αίγυπτο. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Ιωάννης Τσιώρης και 
η Ιωάννα Αγγελιδάκη 

έλαβαν το Δίπλωμα 
Μηχανικού Παραγωγής 
και Διοίκησης το 2008. 
Η Ιωάννα ολοκλήρωσε 

τις μεταπτυχιακές 
σπουδές της στην ίδια 

Σχολή το 2010.  



 

 

 

 
 

Ψηφιακές Τελετές Απονομής 
Διπλωμάτων Μηχανικού  

«Κάθε επιθυμία σου ευχή μας γιατί το αξίζεις και ως επιστήμων και ως άνθρωπος!» 
«Πάμε δυνατά, με το κεφάλι ψηλά, να πάρουμε πτυχίο, κι ας είν' διαδικτυακά!» 

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους! Με έμπνευση, όραμα και στόχους!» 
«Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στο Πολυτεχνείο μας!» 

«Έχω την πιο έξυπνη φίλη! Είσαι αστέρι! Συγχαρητήρια!» 
«Συγχαρητήρια από την «οικογένειά» σου στα Χανιά!» 

«Συγχαρητήρια ... Γιώργο!! Καλό Μεταπτυχιακό!» 
«Μπράβο φίλε ... μας έκανες όλους περήφανους!» 

«Συγχαρητήρια αδελφούλα μου!» 
«Το πήραμεεεεεε!»  

«Σήκωσέ το!» 

 

Με τις διαδικτυακές ευχές από συγγενείς και φίλους να φτάνουν τις 500 σε 
αριθμό και τις ζωντανές μεταδόσεις των Τελετών στο facebook να ξεπερνάνε 
συνολικά τις 25.000 θεάσεις, πραγματοποιήθηκαν στο χειμερινό ακαδημαϊκό 
εξάμηνο δύο Ψηφιακές Τελετές Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού στις 4 
Σεπτεμβρίου και 6 Νοεμβρίου, καθώς και η Ψηφιακή Τελετή Απονομής 
Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στις 11 
Δεκεμβρίου, για το έτος 2020. 

Καλεσμένη ομιλήτρια στην Τελετή Απονομής της 
4ης Σεπτεμβρίου 2020 ήταν μία από τις 
πλέον αξιόλογες αποφοίτους του Ιδρύματος, 
η Ελένη Δόβρου, Μηχανικός Περιβάλλοντος 
(2016), η οποία διαγράφει μία εξαιρετική πορεία 
και σταδιοδρομία. Μίλησε για τα χρόνια των 
σπουδών της στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τη 
μετάβασή της για διδακτορικές σπουδές στο 
Harvard University των ΗΠΑ και την απόκτηση του 
διδακτορικού της τίτλου τον Απρίλιο του 2020 εν 
μέσω πανδημίας. Επίσης, με πολύ απλά λόγια, 
περιέγραψε  την   έρευνα   που   διεξάγει  σήμερα, 

 

 προς το παρόν εξ αποστάσεως, στο Max Planck 
Institute for Chemistry στη Γερμανία ως 
Μεταδιδάκτορας Ερευνητής. 

 

 

https://www.tuc.gr/index.php?id=alumni-stories&tx_news_pi1%5Bnews%5D=16152&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6d44b8a97afe274490cf115d71ad661f
https://www.harvard.edu/


 
Καλεσμένος ομιλητής στην Τελετή Απονομής της 
6ης Νοεμβρίου 2020 ήταν ο Μηχανικός Παραγωγής 
και Διοίκησης Ιωάννης Τσιώρης, ο οποίος μίλησε 
στους νέους αποφοίτους του Ιδρύματος για την 
επαγγελματική του πορεία και σταδιοδρομία, ενώ 
αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα επιτυχημένη 
συνεργασία του με την απόφοιτο Μηχανικό 
Παραγωγής και Διοίκησης Ιωάννα Αγγελιδάκη, ως 
startuppers! 

 

 

Βραβεία 
 

Στο πλαίσιο της Τελετής Νοεμβρίου 
πραγματοποιήθηκαν οι απονομές Βραβείων και 
Υποτροφιών σε φοιτητές και απόφοιτους του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα έγινε 
απονομή: 

 Επαίνων Πρώτων Εισαχθέντων Φοιτητών 
Πολυτεχνείου Κρήτης σε 5 πρωτοετείς 
φοιτητές. 

 

 Βραβείων Αριστείας Πολυτεχνείου Κρήτης   
σε 32 φοιτητές. 

 

 Επαίνων Αριστούχων Αποφοίτων 
Πολυτεχνείου Κρήτης  σε 5 αποφοίτους. 

 

 Υποτροφίας «Θοδωρής Λοβέρδος» από την κα 
Μαρία Θεοδουλίδου, Οικονομική Διευθύντρια 
Ελέγχου και Προγραμματισμού στον εμπορικό 
Όμιλο FOURLIS, εκ μέρους της Πρωτοβουλίας 
Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων Act-TLO 
στον δικαιούχο Διπλωματούχο της Σχολής 
ΜΠΔ Αλέξανδρο Παπανικόλα. 
 

 

  

 Βραβείου ΜΟΒΙΑΚ από τον κ. Αντώνιο Γκεζέπη, 
Υπεύθυνο Marketing της εταιρείας, στην 
δικαιούχο Διπλωματούχο της Σχολής 
ΜΠΔ Μαρία Τσιφτσόγλου.  

 

 

 Βραβείων ΑΝΕΚ Lines από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ. 
Γεώργιο Κατσανεβάκη, σε 5 αποφοίτους.   

 

  

Μέσα στο 2020, σε τρεις ψηφιακές τελετές 
απονομής που πραγματοποιήθηκαν στις 6 
Ιουνίου, 4 Σεπτεμβρίου και 6 Νοεμβρίου, 

έλαβαν Δίπλωμα Μηχανικού συνολικά 359 
απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επίσης, 
στην ψηφιακή απονομής της 11ης Δεκεμβρίου 

2020 απονεμήθηκαν 13 Διδακτορικά 
Διπλώματα και 84 Διπλώματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tuc.gr/index.php?id=8094&tx_tucforum_forumdisplay%5Btopic%5D=36112&tx_tucforum_forumdisplay%5Baction%5D=show&tx_tucforum_forumdisplay%5Bcontroller%5D=Topic
https://www.tuc.gr/index.php?id=8094&tx_tucforum_forumdisplay%5Btopic%5D=36112&tx_tucforum_forumdisplay%5Baction%5D=show&tx_tucforum_forumdisplay%5Bcontroller%5D=Topic
https://www.tuc.gr/index.php?id=8094&tx_tucforum_forumdisplay%5Btopic%5D=36124&tx_tucforum_forumdisplay%5Baction%5D=show&tx_tucforum_forumdisplay%5Bcontroller%5D=Topic
https://www.tuc.gr/index.php?id=8094&tx_tucforum_forumdisplay%5Btopic%5D=36110&tx_tucforum_forumdisplay%5Baction%5D=show&tx_tucforum_forumdisplay%5Bcontroller%5D=Topic
https://www.tuc.gr/index.php?id=8094&tx_tucforum_forumdisplay%5Btopic%5D=36110&tx_tucforum_forumdisplay%5Baction%5D=show&tx_tucforum_forumdisplay%5Bcontroller%5D=Topic
https://www.tuc.gr/index.php?id=8094&tx_tucforum_forumdisplay%5Btopic%5D=36122&tx_tucforum_forumdisplay%5Baction%5D=show&tx_tucforum_forumdisplay%5Bcontroller%5D=Topic
https://www.tuc.gr/index.php?id=8094&tx_tucforum_forumdisplay%5Btopic%5D=36119&tx_tucforum_forumdisplay%5Baction%5D=show&tx_tucforum_forumdisplay%5Bcontroller%5D=Topic
https://www.tuc.gr/index.php?id=8094&tx_tucforum_forumdisplay%5Btopic%5D=36118&tx_tucforum_forumdisplay%5Baction%5D=show&tx_tucforum_forumdisplay%5Bcontroller%5D=Topic


EU Careers Student Ambassadors 
Συνέντευξη με τον Πρεσβευτή μας 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Πολυτεχνείο Κρήτης φιλοξενεί τον 
θεσμό EU Careers Student Ambassadors, μία δράση, η οποία διεξάγεται 
για πρώτη φορά στο Ίδρυμα. Πρεσβευτής στον θεσμό είναι ο φοιτητής της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γεώργιος 
Αγορίτσης, ο οποίος δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις μας.  
 

                         

 
 
 
 
 
 
Τι είναι το πρόγραμμα EU Careers Student 
Ambassadors; 
Το πρόγραμμα EU Careers Student Ambassadors 
ξεκίνησε το 2010 από την αρμόδια υπηρεσία για την 
επιλογή του προσωπικού των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, EPSO. Το πρόγραμμα αφορά 
φοιτητές, οι οποίοι φοιτούν σε συγκεκριμένα 
πανεπιστήμια της Ευρώπης. Οι φοιτητές καλούνται 
να εκπροσωπήσουν τόσο την πανεπιστημιακή τους 
κοινότητα, όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω 
δράσεων που θα προωθούν επαγγελματικές 
ευκαιρίες σε αυτήν. Στόχος της διοργάνωσης είναι η 
προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με μικρή ή ελλιπή 
εκπροσώπηση στις υπηρεσίες και στα όργανά της. 
 
Ποιος είναι ο ρόλος ενός student ambassador; 
Ο student ambassador αποτελεί ουσιαστικά σημείο 
επαφής για φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για 
επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   
 

 
Συγκεκριμένα, κάθε ambassador προσφέρει 
πληροφόρηση σχετικά με νέες προκηρύξεις θέσεων  
και τις διαδικασίες αίτησης και επιλογής των 
υποψηφίων που θα στελεχώσουν τις θέσεις αυτές. 
Η δράση του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την 
ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
τη διοργάνωση ενημερωτικών παρουσιάσεων, την 
παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών για κάθε 
ενδιαφερόμενο και την επιτυχή ολοκλήρωση 
δράσεων και στόχων που τίθενται από τους 
υπεύθυνους του προγράμματος. 
 
Πόσα πανεπιστήμια εκπροσωπούνται; 
Κατά την έναρξη του προγράμματος το 2010, στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν 23 πανεπιστήμια και 23 
πρεσβευτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ιρλανδία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Δανία και τη 
Γερμανία. Σήμερα, το πρόγραμμα αριθμεί 140 
πανεπιστήμια και 184 πρεσβευτές από όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα 
συμμετείχε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα το 
2012. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η χώρα μας 
εκπροσωπείται από πέντε πανεπιστήμια και πέντε 
πρεσβευτές. Τα ελληνικά πανεπιστήμια που 
συμμετέχουν στη δράση είναι το Πολυτεχνείο 
Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  
 
Ποια είναι τα οφέλη για τα ιδρύματα που 
εκπροσωπούνται; 
Τα ιδρύματα που συμμετέχουν στον θεσμό 
αποκτούν αναμφισβήτητα ευρωπαϊκή προβολή και 
εκπροσώπηση. Τα κύρια οφέλη της δράσης ωστόσο, 
αφορούν τους ίδιους τους φοιτητές, καθώς και το 
σύνολο της κοινότητας αυτών των ιδρυμάτων. 
Δίνεται πλέον η δυνατότητα ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης της Πολυτεχνικής κοινότητας για τους 
στόχους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Παράλληλα,  οι  

Γεώργιος Αγορίτσης,  φοιτητής της Σχολής ΗΜΜΥ 
και πρεσβευτής του Πολυτεχνείου Κρήτης στον 
θεσμό EU Career Students Ambassadors 



φοιτητές μπορούν άμεσα και ενεργά να 
συμβάλλουν σε αυτούς τους στόχους, επιδιώκοντας 
να ακολουθήσουν τη δική τους σταδιοδρομία εντός 
των θεσμών και υπηρεσιών της Ένωσης. Η επιλογή 
των πανεπιστημίων όπου λειτουργεί ο θεσμός 
γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερωθούν οι 
πανεπιστημιακές κοινότητες, των οποίων το πεδίο 
ειδίκευσης συνήθως δεν εμπίπτει στον κύριο όγκο 
θέσεων εργασίας και απασχόλησης που 
προκηρύσσονται, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή 
τους.   
 
Ποια είναι τα βασικά στάδια που υλοποιούνται 
μέσω του θεσμού;  
Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, ο θεσμός ξεκινάει με μία 
διήμερη εκπαιδευτική συνάντηση στις Βρυξέλλες, 
όπου συμμετέχει το σύνολο των πρεσβευτών και 
των διοργανωτών του προγράμματος. Ο κύριος 
στόχος της συνάντησης είναι η βασική εκπαίδευση 
και κατάρτιση των συμμετεχόντων στο νέο τους 
ρόλο και τις υποχρεώσεις τους. Εξίσου σημαντική 
είναι και η γνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ 
τους, διαμορφώνοντας έτσι τις συνθήκες για τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου φοιτητών και 
εργαζομένων των Ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Για το 
τρέχον έτος και λόγω των έκτακτων υγειονομικών 
συνθηκών, η συνάντηση αυτή διεξήχθη 
ηλεκτρονικά, προσπαθώντας να συντηρήσει όλους 
τους προαναφερθέντες στόχους. Η άρτια οργάνωση 
από την πλευρά των διοργανωτών και η καλή 
διάθεση των συμμετεχόντων δημιούργησε ένα 
ανέλπιστα καλό αποτέλεσμα. Για το υπόλοιπο 
ακαδημαϊκό έτος θα υπάρχουν διαδικτυακά 
επιμορφωτικά σεμινάρια για τους πρεσβευτές, για 
την εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων του 
προγράμματος. Σημαντική, επίσης, είναι η αναφορά 
όλων των δραστηριοτήτων που οργανώνει κάθε 
πρεσβευτής στην κοινότητά του, για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση της δράσης του 
και την αξιολόγησή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Τέλος, λόγω των υγειονομικών συνθηκών που 
απέτρεψαν το συμβατικό τρόπο διεξαγωγής του 
προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα σε 32 
φοιτητές που θα διακριθούν σε μία από τις τέσσερις 
κατηγορίες δράσεων που έθεσαν οι διοργανωτές 
(οργάνωση της πιο πρωτότυπης δράσης, οργάνωση 
των περισσότερων δράσεων, δράσεις με τους 
περισσότερους συμμετέχοντες, μεγαλύτερη αύξηση 
ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) να 
συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις 
Βρυξέλλες το καλοκαίρι του 2021. 
 
Ποιες ειδικότητες απασχολούνται στους 
Ευρωπαϊκούς θεσμούς και στις υπηρεσίες; 
Η πλειοψηφία των διαθέσιμων θέσεων εργασίας 
αφορούν   νομικούς   και  άτομα  ειδικευόμενα  στις  

διεθνείς σχέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν θέσεις που 
αφορούν μηχανικούς και ιδιαίτερα μηχανικούς 
υπολογιστών, όπως για παράδειγμα θέσεις σχετικές 
με information and communication technologies ή 
θέσεις μηχανικών συστημάτων, διαχειριστών 
βάσεων δεδομένων, αλλά και άλλες, ανάλογα με τις 
προκηρύξεις και τις ανάγκες που υπάρχουν κάθε 
φορά. Κάθε θέση μπορεί να υπάγεται σε 
διαφορετική κατηγορία πρόσληψης. Οι κυριότερες 
κατηγορίες πρόσληψης είναι οι μόνιμες προσλήψεις 
και οι προσλήψεις με σύμβαση (CAST) τριετούς 
διάρκειας και δυνατότητα ανανέωσης. Η διαδικασία 
αίτησης και επιλογής είναι διαφορετική για κάθε 
κατηγορία. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να 
βρει κάποιος είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSO) epso.europa.eu, είτε 
μέσω της σελίδας μας στο Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στις 7 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε  
διαδικτυακά το event “Introduction to EU 
Careers”. Το event διοργανώθηκε από τους EU 
Student Ambassadors του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ήταν η πρώτη 
δράση στο πλαίσιο του προγράμματος EU 
Careers Student Ambassadors. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης συμμετείχαν 47 άτομα 
και παρουσιάστηκαν οι στόχοι του 
προγράμματος, οι διαδικασίες αίτησης και 
επιλογής για θέσεις εργασίας που αφορούν τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και το πρόγραμμα αμειβόμενης 
πρακτικής άσκησης που προσφέρει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 
στην επίσημη σελίδα EU Careers Technical 
University of Crete στο Facebook ή μέσω της 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
eucareers.tuc@gmail.com.   
Η σελίδα στο Facebook ανανεώνεται τακτικά 
και αποτελεί τον πιο έγκυρο τρόπο 
ενημέρωσης για τις σχετικές δράσεις. 



Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης της  
Ι. Μ. Αγίας Τριάδoς Τζαγκαρόλων 
Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης 
για την εκπόνηση Μελέτης Προστασίας και 
Ανάδειξης της Ι. Μ. Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, 
υπογράφηκε στις 06/07/2020 στην Ιερά Μονή 
Αγίας Τριάδος Χανίων μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας 
Κρήτης, της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής 
Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων και 
του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Την Προγραμματική Σύμβαση, προϋπολογισμού 
241.800€, υπέγραψαν εκ μέρους του Υπουργείου η 
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα 
Μενδώνη, εκ μέρους της Περιφέρειας ο 
Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, εκ μέρους 
της Μονής Αγίας Τριάδος ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Δορυλαίου και Καθηγουμένος της Ιεράς 
Μονής κ. Δαμασκηνός και εκ μέρους του 
Πολυτεχνείου Κρήτης ο Πρύτανης Ευάγγελος 
Διαμαντόπουλος, καθώς και η Αμαλία Κωτσάκη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Mηχανικών ως επιστημονικά 
υπεύθυνη του έργου. 

Αντικείμενο της Σύμβασης, που έχει διάρκεια 26 
μηνών, είναι η εκπόνηση ερευνητικού 
προγράμματος υπό τον τίτλο: κκκκκκκκκκκκκκκκκ 
«Διερεύνηση δυνατοτήτων προστασίας, ανάδειξης, 
αποκατάστασης και επανάχρησης κτηρίου πρώην 
Ιερατικής Σχολής, καθώς και των παρακείμενων 
ερειπωμένων κτισμάτων κατοικιών στην Ιερά Μονή 
Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων στα Χανιά Κρήτης μαζί 
με τον περιβάλλοντα χώρο τους». 

Σκοπός του έργου είναι η ιστορική έρευνα για την 
τεκμηρίωση της κατασκευής του κτηρίου της 
Ιερατικής Σχολής στον περίβολο της Ιεράς Μονής, 
καθώς και των παρακείμενων εκτός περιβόλου 
κτισμάτων κατοικιών και της περαιτέρω πορείας 
του μνημειακού συγκροτήματος στον χρόνο, 
παράλληλα με την επιστημονική διερεύνηση και 
διάγνωση των αιτιών φθοράς των δομών του. Ως 
απόρροια των ερευνητικών εργασιών, θα 
ακολουθήσει η παραγωγή προτάσεων για την 
αποκατάσταση των κτισμάτων και του 
περιβάλλοντος χώρου τους, και η απόδοση νέας 
χρήσης ή χρήσεων, συναφών με την ιστορικότητά 
τους. Η διερεύνηση των χρήσεων θα στοχεύει στη 
διατήρηση του θρησκευτικού χαρακτήρα του 
χώρου και στην υποστήριξη του μνημειακού - 
μουσειακού χαρακτήρα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από αριστερά: ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Δορυλαίου και Καθηγουμένος της Ιεράς Μονής κ. Δαμασκηνός 
και η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. 

Η Ι. Μ. Αγίας Τριάδoς Τζαγκαρόλων βρίσκεται στη χερσόνησο 
Ακρωτήρι, 15 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων. Πρόκειται 
για ένα από τα πιο σημαντικά μοναστηριακά συγκροτήματα 
της περιόδου της Βενετοκρατίας στην Κρήτη. 

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης από τους εκπροσώπους 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας 
Κρήτης, της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Ιεράς Μονής 
Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων και του Πολυτεχνείου Κρήτης 



«Η Κουζίνα της Ευρώπης»  
Η πολυμορφία, το πνεύμα και οι αξίες της Ευρώπης σε συζητήσεις γύρω 
από τέσσερα τραπέζια στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων
 
Με αφετηρία την ιδέα της συζήτησης σε μια 
κουζίνα, για τρία βράδια, από τις 8 έως τις 10 
Οκτωβρίου 2020, τέσσερα τραπέζια από 
ανακυκλώσιμα υλικά, μετά οίνου και φαγητού, 
φιλοξένησαν περαστικούς και επισκέπτες στο 
Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, στο πλαίσιο της 
δράσης του Goethe Institut «Η Κουζίνα της 
Ευρώπης»*. Οι ιδιαιτερότητες της Κρήτης σε 
σχέση με την Ευρώπη, η Φιλοξενία, η Kρητική 
κουζίνα, οι ανοικτές συζητήσεις, η ανακύκλωση 
ως τέχνη, η απόλαυση του φαγητού ήταν μερικά 
από τα θέματα που είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν οι διερχόμενοι με τους συντελεστές 
της δράσης, μετατρέποντας την «κουζίνα» σε μια 
πλατφόρμα διασυνοριακού, πολιτιστικού και 
πανευρωπαϊκού διαλόγου.  
 
Το Πολυτεχνείο Κρήτης υποστηρίζοντας τη δράση 
με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Νεοελληνικής 
Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού (Δ/ντρια: 
Αναπ. Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη) και του 
Εργαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών και 
Ταχείας Πρωτοτυποποίησης (Δ/ντης: Επικ. Καθ. 
Αλέξανδρος Βαζάκας) συνεργάστηκε με τον 
Γερμανό σκηνοθέτη-καλλιτέχνη Mischa Leinkauf, 
δημιουργώντας μαζί με φοιτητές της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τα τέσσερα τραπέζια 
από ανακυκλώσιμα υλικά που αναζητήθηκαν σε 
περιοχές των Χανίων και χρησιμοποιήθηκαν στην 
δράση της Ευρωπαϊκής Κουζίνας στην πόλη μας. 

 
Η κα Κωτσάκη μας αναφέρει σχετικά: «Είναι ένας 
τρόπος να σκεφτούμε για την Ευρώπη, να 
εμπνευστούμε  ιδέες φρέσκες  για να 
(ξανα)φέρουμε τον κόσμο κοντά. Η φιλοξενία 
συνιστά ένα εξαιρετικά πρόσφορο πεδίο για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού, αντιληπτή ως όρος 
φιλοσοφικός, πολιτικός και  θρησκευτικός. Κάθε 
αναφορά όμως σε αυτή παραπέμπει στην κουζίνα 
και στο εγκάρδιο καλωσόρισμα σε έναν χώρο  
φιλικό  με φαγητό, μοίρασμα και οικειότητα. Η 
«Κουζίνα της Ευρώπης» υμνεί τη δύναμη της 
εγγύτητας, της συγκέντρωσης γύρω από ένα 
τραπέζι, του «μαγειρέματος» κυριολεκτικά και 
μεταφορικά. Το Εργαστήριο Νεοελληνικής 
Αρχιτεκτονικής, Πόλης και Πολιτισμού 
συνεισέφερε στη θεωρητική υποστήριξη για την 
ανάπτυξη του προβληματισμού που εκφράστηκε 
στη συνέχεια καλλιτεχνικά.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Η «Κουζίνα της Ευρώπης» αποτελεί  επισήμως 
μέρος του πολιτιστικού προγράμματος της 

Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για 
την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με την 
υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της 

Γερμανίας. Οργανώνεται σε δέκα ευρωπαϊκές 
πόλεις με ισάριθμους καλλιτέχνες από το 

Goethe Ιnstitut και η 3ήμερη διοργάνωση στα 
Χανιά πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του 

 Goethe-Zentrum Chania με υπεύθυνη την  
κα Αργυρώ Γαναδάκη, του Δήμου Χανίων και 

του Πολυτεχνείου Κρήτης.  



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατασκευάζοντας τα τραπέζια 

«Η Κουζίνα της Ευρώπης» στο Λιμάνι των Χανίων 
Φωτ: www.goethe.de 



 
Το φετινό 
Καλωσόρισμα 
Πρωτοετών ήταν 
ψηφιακό! 

Με μεγάλο αριθμό νέων φοιτητών να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, η εκδήλωση καλωσορίσματος του Ιδρύματος. Η εκδήλωση αποτέλεσε 
μία ευκαιρία γνωριμίας των πρωτοετών φοιτητών με τις Σχολές, τις σπουδές και την έρευνα, τις 
υπηρεσίες και τη ζωή στο Πολυτεχνείο Κρήτης!

                         
Η εκδήλωση ξεκίνησε με κοινή συνεδρία για όλους 
τους νέους φοιτητές που περιλάμβανε 
Καλωσόρισμα από τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και 
χαιρετισμό από τους Αντιπρυτάνεις και Καθηγητές 
του Ιδρύματος κ.κ. Νικόλαο Καλλίθρακα - Κόντο και 
Μιχαήλ Ζερβάκη. Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών 
Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας Αναπλ. Καθηγητής Μιχαήλ Γ. 
Λαγουδάκης έκανε την κεντρική παρουσίαση της 
εκδήλωσης για τις Σπουδές και την Έρευνα στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με την πανδημία .... 

Σε πέντε παράλληλες συνεδρίες οι πρωτοετείς 
φοιτητές μας είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν από τους Κοσμήτορες των 
Σχολών, καθώς και άλλους Καθηγητές του 
Ιδρύματος, παρουσιάσεις σχετικές με τις 
ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες, τα 
προγράμματα σπουδών, τα εργαστήρια, τη 
φοιτητική ζωή και τις υπηρεσίες προς φοιτητές, τα 
επαγγελματικά δικαιώματα, τις μελλοντικές 
επαγγελματικές προοπτικές και την εξέλιξη των 
αποφοίτων μας, την αριστεία και τις διακρίσεις των 
μελών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα 
για κάθε Σχολή έγιναν τα ακόλουθα: 

 

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ggggg 
Καλωσόρισμα από τον Κοσμήτορα Καθ.  Νικόλαο 
Τσουρβελούδη και παρουσίαση της Σχολής από τον 
Επικ. Καθηγητή Γεώργιο Ατσαλάκη. 

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
Καλωσόρισμα από τον Κοσμήτορα Καθ. Εμμ. 
Μανούτσογλου και παρουσίαση της Σχολής από την 
Επικ. Καθ. Δέσποινα Πεντάρη. 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών  
Καλωσόρισμα από τον Κοσμήτορα Καθ. Αθανάσιο 
Λιάβα και παρουσίαση της Σχολής από τον 
Αντιπρύτανη και Καθηγητή της Σχολής, Μιχαήλ 
Ζερβάκη. 

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 
Καλωσόρισμα και παρουσίαση Σχολής της από τον 
Κοσμήτορα Καθ. Μιχαήλ Λαζαρίδη. 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ggggggggggggggg                            
Καλωσόρισμα από τον Κοσμήτορα Καθηγητή  
Κωνσταντίνο Προβιδάκη και παρουσίαση της Σχολής 
από τους Αναπληρωτές Καθηγητές της Σχολής: 
Αμαλία Κωτσάκη, Αλέξιο Τζομπανάκη, Κωνσταντίνο 
Αλκέτα Ουγγρίνη. Πρωτοετών Φοιτητών Σχολής ΕΡ  
 
Η ψηφιακή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την 
προβολή ενός video καλωσορίσματος από τις 
φοιτητικές ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης που 
δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση! 

 
  Φοιτητικών Ομάδων για το Καλωσόρισμα των 
Πρωτοετών Φοιτητών 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=eJ2SpOxUxmk
https://www.youtube.com/watch?v=eJ2SpOxUxmk


 
 
 

Βγάλε και εσύ τον ερευνητή που 
κρύβεις μέσα σου! 
Ακολουθώντας το παραπάνω motto, πραγματοποιήθηκε η Βραδιά 
Ερευνητή 2020 σε 7 πόλεις, με το Πολυτεχνείο Κρήτης να τοποθετεί τα 
Χανιά στον χάρτη της διοργάνωσης! 
                         
Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 κορυφώθηκαν 
οι εκδηλώσεις της μεγάλης, ανοικτής γιορτής της 
έρευνας, της Βραδιάς του Ερευνητή 2020, η οποία 
φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της 
πανδημίας, πραγματοποιήθηκε ψηφιακά με πολύ 
μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών μέσω διαδικτύου. Η 
«Βραδιά του Ερευνητή» αφορά εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη, με 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
στοχεύουν στην εξοικείωση του κοινού με τον κόσμο 
της έρευνας. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, συμμετέχοντας υπό την 
αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ) και τοποθετώντας την πόλη των Χανίων μεταξύ 
των 7 Ελληνικών πόλεων που εκπροσωπήθηκαν στη 
διοργάνωση, παρουσίασε κατά την διάρκεια της 
εβδομάδας 23-27 Νοεμβρίου 2020, μέσω της 
ιστοσελίδας της Βραδιάς του Ερευνητή 
2020  στην ενότητα «ΧΑΝΙΑ»  και στην  ενότητα 
βίντεο για «Μηχανική», ψηφιακό υλικό (βίντεο και 
κείμενα) από Εργαστήρια και Ερευνητικές Ομάδες, 
μέσω 10 συμμετοχών που προετοιμάστηκαν από 
καθηγητές, επιστημονικό προσωπικό και φοιτητές 
του Ιδρύματος, ώστε να προβληθεί το ερευνητικό 
έργο του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο ευρύ κοινό. 
  

FPGAs, Υπολογιστικό Νέφος και Ασφάλεια  
Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Σωτήριος Ιωαννίδης 
Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού 
 
Ερευνώντας ιστορίες … Χημείας!  
Υπεύθυνοι:  
Καθ. Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος 
ΕΔΙΠ Ρένια Γεωργιακάκη 
Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής 
Χημείας 

 

 
Drones, δορυφόροι και παρακολούθηση της Γης  
Υπεύθυνος:  
Αναπλ. Καθ. Παναγιώτης Παρτσινέβελος 
Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των 
Γεωεπιστημών | Ομάδα Χωρικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων SenseLab 
  

Νευρωνικά Δίκτυα στη Μηχανική  
Υπεύθυνος: Καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης 
Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής και 
Βελτιστοποίησης 
  

https://researchersnight.gr/
https://researchersnight.gr/xania/
https://researchersnight.gr/educational_content/?_sfm_lessons_categories=%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://researchersnight.gr/educational_content/?_sfm_lessons_categories=%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://researchersnight.gr/fpgas-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BD%CE%AD%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
https://researchersnight.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/
https://researchersnight.gr/%CE%BC%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B9%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-drones-%CE%BA/
https://researchersnight.gr/%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE/


Μεταβαλλόμενα Ευφυή Περιβάλλοντα  
Υπεύθυνος: Καθ. Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης 
Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών 
Περιβαλλόντων 
  

Παθητικό Radar με χρήση σταθμών FM  
Υπεύθυνος: Καθ. Άγγελος Μπλέτσας 
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών 
 
 

 
Ανάγνωση Αισθητήρων Χωρίς Μπαταρία από 
Drone  
Υπεύθυνος: Καθ. Άγγελος Μπλέτσας 
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών   

Οπτο-ηλεκτρονική … ανιχνεύοντας τα μάτια  
Υπεύθυνος: Καθ. Κωνσταντίνος Μπάλας 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 

 
 

Ψηφιακά Μέσα και Αρχιτεκτονική  
Υπεύθυνος: Καθ. Παναγιώτης Παρθένιος 
Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων 
 
 

Ρομποτικό Ποδόσφαιρο με τους «Κουρήτες»  
Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης 
Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας 
Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων | Ρομποτική 
Ομάδα «Κουρήτες» 

 
 
 
 
 

https://researchersnight.gr/%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1/
https://researchersnight.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-radar-%CE%BC%CE%B5-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8E%CE%BD-fm/
https://researchersnight.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%BC/
https://researchersnight.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%BC/
https://researchersnight.gr/%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%BF-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CF%84/
https://researchersnight.gr/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
https://researchersnight.gr/3805-2/


Ξενάγηση στην  
Πινακοθήκη Χανίων 
 

Ο Χανιώτης Δημήτρης Ανδρεαδάκης, μετά από μία 
εξαιρετική πορεία σπουδών και σταδιοδρομίας 
στην Αθήνα και στο Παρίσι, ως καταξιωμένος 
καλλιτέχνης, δημιουργεί στη γενέτειρα πόλη του 
και ως Καθηγητής Εικαστικών Τεχνών, διδάσκει στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης. Επίσης, με την ιδιότητα του 
ζωγράφου, αναλαμβάνει ως Αντιπρόεδρος της 
Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων και επιμελείται την 
πιο πρόσφατη έκθεση, όπου παρουσιάζονται 80 
και πλέον ζωγραφικά και χαρακτικά έργα της 
μόνιμης συλλογής της Πινακοθήκης, μια αναδρομή 
στην ιστορία της δημιουργίας της. Ο Δημήτρης 
Ανδρεαδάκης μοιράζεται μαζί μας την δική του 
οπτική για το έργο της Πινακοθήκης, μας κάνει ένα 
σύντομο μάθημα στην ιστορία της τέχνης στα 
Χανιά και μοιράζεται μικρά μυστικά της έκθεσης 
και των έργων που προβλήθηκαν! 
 

Η Πινακοθήκη Χανίων και η πρόκληση 
«Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων ξεκίνησε την 

λειτουργία της το 2002, αφού πρώτα αγοράστηκε 

και ανακαινίστηκε πλήρως, το ακριανό από τα τρία 

όμοια μέρη της πρόσοψης του Μεγάρου 

Κούνδουρου στην αρχή της οδού Χάληδων. Στα 18 

χρόνια λειτουργίας της ανέπτυξε μια πολύ πλούσια 

εκθεσιακή δράση μέσα από την οποία κατάφερε να 

εμπλουτίσει τις  συλλογές της με  σημαντικό αριθμό 

έργων, κυρίως μέσα από δωρεές μεμονωμένων 

καλλιτεχνών και συλλεκτών. Για τη δημιουργία της 

συλλογής της, πρέπει να ανατρέξουμε πολύ πίσω 

στο χρόνο, σε αποφάσεις παλαιότερων Δημοτικών 

Συμβουλίων, στο αρχειακό υλικό που φυλάσσεται 

στις υπηρεσίες του Δήμου.  Από το 1960 και μετά ο 

Δήμος απέκτησε, μέσω δωρεών, μια σειρά έργων 

ακαδημαϊκών καλλιτεχνών, όπως ο Σπύρος Βικάτος, 

ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους της Σχολής 

του Μονάχου, ο Αναστάσιος Λουκίδης και ο Αντρέας 

Γεωργιάδης ο «Κρής». Τα έργα παρουσιάστηκαν  

στην έκθεση. Αγοράστηκε επίσης σημαντικός 

αριθμός έργων σύγχρονων  καλλιτεχνών με στόχο, 

όχι μόνο την στήριξη της τοπικής καλλιτεχνικής 

δημιουργίας, αλλά και την ευρύτερη προαγωγή  

του πολιτισμού στην πόλη. Όλα αυτά τα χρόνια η  

πινακοθήκη συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα 

κρατικά και  ιδιωτικά μουσεία της  χώρας, οργάνωσε 

 

 

 

 

μεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές και εξέθεσε το 

έργο σημαντικών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό.  Ανέθεσε πρωτότυπες μελέτες σε 

διακεκριμένους ιστορικούς της τέχνης και 

επιμελητές εκθέσεων και εξέδωσε πολυτελή 

λευκώματα και καταλόγους για όλες σχεδόν τις 

εικαστικές της παραγωγές. Επίσης, εδώ  και χρόνια 

προσφέρει σημαντικό έργο στην εικαστική παιδεία 

του τόπου μέσα από προγράμματα σύγχρονων 

μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων για τα παιδιά της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Όταν λόγω του κορωνοϊού το εκθεσιακό πρόγραμμα 

πάγωσε, αποφασίσαμε ότι είναι μία πολύ καλή 

ευκαιρία να ανασύρουμε και να παρουσιάσουμε 

έργα από τη συλλογή της. Έτσι ανέλαβα να 

επιμεληθώ την έκθεση «Δημοτική Πινακοθήκη 

Χανίων, έργα από τη Μόνιμη Συλλογή». Ήταν μεγάλη 

πρόκληση, καθώς η μόνιμη συλλογή αριθμεί πάνω 

από 700 έργα. Τα χρονικά περιθώρια που είχα στην 

διάθεσή μου ήταν πολύ περιορισμένα και δεν 

γνώριζα καλά τα έργα της συλλογής. Η επιλογή των 

έργων που  εκτίθενται, απλώνεται σε μια μεγάλη 

χρονική περίοδο που ξεκινά από τα τέλη του 19ου 

αιώνα και φτάνει ως τις μέρες μας.  Η επιμέλεια 

αυτής της έκθεσης υπήρξε για μένα μια αποκάλυψη 

ονομάτων, ζωγραφικών έργων και συλλεκτών.» 

Ιστορικάφφ,,,,,,,,,,,,,,,,,φφ      

«Θα ήθελα όμως να σταθούμε σε κάποια από τα 

παλαιότερα έργα της συλλογής, όπως  το έργο του 

Ιωάννη Σταυράκη «Ο λιμήν των Χανίων»,  με το 

οποίο ξεκινά η έκθεση και αποτελεί κατά κάποιον 

τρόπο την αφετηρία της μετέπειτα συλλογής του 

Δήμου. Το έργο ζωγραφίστηκε το 1897, και όπως 

αναφέρει ο Μάρκος Μαρινάκης, σε σχετική μελέτη 

του, ο πίνακας  αποτελεί ιστορική απεικόνιση του 

λιμανιού των Χανίων  κατά τον πρώτο αποκλεισμό 

του από τις μεγάλες δυνάμεις το 1896. Προφανώς 



              1 Από το βιβλίο «Η Κρήτη των Καλλιτεχνών»  
της Δρ. Ντενίζ – Χλόη Αλεβίζου, Ιστορικού της Τέχνης 

υ  

αναφέρεται στα δραματικά γεγονότα που έλαβαν 

χώρα στην πόλη των Χανίων την περίοδο 1896-1897.  

Ο Ιωάννης Σταυράκης υπήρξε  ζωγράφος με 

εξαιρετικές δυνατότητες. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο 

το 1841 και ήταν σύγχρονος του Κωνσταντίνου 

Βολανάκη, ο οποίος  είχε γεννηθεί στην ίδια πόλη το 

1837, την χρονιά  που ιδρύεται στην Αθήνα το 

«Σχολείο των Τεχνών». Εκεί θα σπουδάσει 

ζωγραφική με δάσκαλο τον Νικηφόρο Λύτρα. Με την 

αποφοίτησή του το 1876, θα επιστρέψει στην 

Τουρκοκρατούμενη Κρήτη και θα εγκατασταθεί στα 

Χανιά. Δύο χρόνια μετά  το 1878, θα υπογραφεί η 

Σύμβαση της Χαλέπας - η εφαρμογή της θα 

οδηγήσει στο Ημιαυτόνομο Πολίτευμα της Κρήτης. Η 

κοινωνική και πνευματική ζωή της πόλης δεν θα 

μείνει ανεπηρέαστη. Ο ευρωπαϊκός τρόπος 

κοινωνικής ζωής των Χριστιανών Πασάδων της 

Κρήτης, των προξένων και ναυάρχων των 

ευρωπαϊκών πλοίων, καθώς και ο μεγάλος αριθμός 

Γάλλων, Άγγλων, Αυστριακών και Ιταλών εμπόρων 

που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν με τις οικογένειές 

τους στην πόλη, διαμορφώνουν ένα σύνθετο όσο 

και ενδιαφέρον πολιτιστικό τοπίο. Η κοινωνία της 

πόλης των Χανίων είναι πραγματικά κοσμοπολίτικη 

εκείνη την εποχή. Σύντομα ο Σταυράκης θα 

διακριθεί ως προσωπογράφος και θα αρχίσει να 

φιλοτεχνεί  πορτρέτα για την ανώτερη αστική τάξη 

χριστιανών και μουσουλμάνων, σε όλες τις μεγάλες 

πόλεις του νησιού. Χαρακτηριστικό δείγμα της 

ζωγραφικής τους ποιότητας αποτελεί το πορτρέτο 

της  Μαρίας Ελευθερίου Βενιζέλου – Κατελούζου, 

που βρίσκεται σήμερα στο ιστορικό σπίτι των 

Βενιζέλων στην Χαλέπα.  Όπως διαβάζουμε στον 

τύπο της εποχής, οι προσωπογραφίες της Α. 

Υψηλότητας του Μεγάλου Βεζύρου Τζεβάτ Πασά, 

και η προσωπογραφία της Α. Εξοχότητας του 

Τοποτηρητού της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης Εξ. 

Μαχμούτ Δζελαλεδδίν Πασσά, οδήγησαν στο να 

κληθεί ο Σταυράκης στην Κωνσταντινούπολη το     

1892, ως ιδιαίτερος ζωγράφος των ανακτόρων και 

να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο του Σουλτάνου Αβδούλ 

Χαμήτ, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του Δήμου 

Χανίων. Με την επιστροφή του θα ιδρύσει  σχολή 

ζωγραφικής στην πόλη και θα μορφώσει 

ζωγράφους,  ανάμεσα τους ο Δημήτρης Κοκότσης 

και η Φλωρεντίνη Καλούτση. Πρόκειται για δύο 

εξαιρετικούς καλλιτέχνες που θα παίξουν στην 

συνέχεια σημαντικό ρόλο στην εικαστική ζωή του 

τόπου, καθώς θα συνδεθούν στενά με τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο και τις προσπάθειές του για την 

ανόρθωση των εικαστικών τεχνών στην πόλη.  

 

 

Υπήρξαν και οι δύο δραστήρια μέλη του 

«Συνδέσμου προς διάδοση των Καλών Τεχνών εν 

Κρήτη» που ιδρύθηκε το 1924 και δίδαξαν στη 

«Σχολή Ζωγραφικής» που δημιούργησε ο  

σύνδεσμος την ίδια χρονιά στην πόλη με 

χρηματοδότηση από τον προσωπικό λογαριασμό 

του Βενιζέλου. Δυστυχώς τα χρήματα εξαντλήθηκαν 

σύντομα και η λειτουργία της διεκόπη. Η 

πινακοθήκη δεν έχει στην κατοχή της κανένα έργο 

των καλλιτεχνών αυτών. Παρουσίασε όμως, μεγάλη 

αναδρομική έκθεση με το έργο της Φλωρεντινής 

Καλούτση, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία  και είναι 

στις προθέσεις μας μια αναδρομική έκθεση με το 

έργο του Δημήτρη Κοκότση και του Ιωάννη 

Σταυράκη, αν φυσικά μπορέσουμε να βρούμε τα 

έργα του τα οποία είναι διάσπαρτα.  

Με την ανακήρυξη της Αυτόνομης Κρητικής 

Πολιτείας το 1898 και την άφιξη στο νησί του 

πρίγκιπα Γεωργίου, αυτόματα η πόλη των Χανίων 

από πρωτεύουσα του νησιού μετατρέπεται σε  

πρωτεύουσα ενός ιδιότυπου κράτους - η παρουσία 

της αυλής όσο και των ξένων δυνάμεων καθιστούν  

εντονότερη την τάση εξευρωπαϊσμού. Στα Χανιά το 

1900 οργανώνεται μεγάλη εμπορική Διεθνής 

Έκθεση, εγκαινιάζεται από τον πρίγκιπα Γεώργιο με 

ιδιαίτερη λαμπρότητα στις 20 Απριλίου του ίδιου 

έτους.1 Το ενδιαφέρον είναι ότι στον τομέα με τα 

εκθέματα της «Καλλιτεχνίας» και των «Ωραίων 

Τεχνών» παρόλο που δεν υπήρξε διεθνής 

συμμετοχή, η ελεύθερη Ελλάδα θα συμμετέχει με 32 

καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν τα 

ονόματα του Προσαλέντη, του Βικάτου, του 

Γιαλλινά, του Κοντόπουλου, του Βολανάκη. Ο 

Σταυράκης συμμετείχε με το έργο «Ο λιμήν των 

Χανίων» που έχουμε στην έκθεση. Πρέπει να είναι η 

πρώτη και μοναδική φορά που οι δύο Ηρακλειώτες 

ζωγράφοι εξέθεσαν μαζί.   

Το 1892 γεννήθηκε στα Χανιά και ένας άλλος πολύ 

σημαντικός ζωγράφος ο Ανδρέας Γεωργιάδης, ο 

«Κρης» -  στην έκθεση έχουμε δυο θαυμάσια έργα 

του. Ο πατέρας του ήταν πρόεδρος της 

επαναστατικής επιτροπής Χανίων. Τα γεγονότα του 

1896, αυτά στα οποία αναφέρεται το έργο του 

Σταυράκη, ανάγκασαν την οικογένειά του, να 

ξενιτευτεί. Ο Γεωργιάδης ήταν τεσσάρων χρονών 

τότε. Θα επιστρέψει στην πόλη το 1961 σε ηλικία 69 

ετών, με μεγάλη αναδρομική έκθεση που γίνεται 

στην αίθουσα του «Χρυσοστόμου», γεγονός που τον 

οδήγησε από τότε και μετά να συμμετέχει σε όλες 

τις Παγκρήτιες εκθέσεις.» 

 
 
 



                                                                                                                              
«Νεκρός Επίσκοπος», Αγνώστου ζωγράφου  

από τη μόνιμη συλλογή  της Πινακοθήκης Χανίων 

Επόμενη σελίδα: Λεπτομέρεια του έργου  «Ο λιμήν των Χανίων» (1897)   
έργο του Ιωάννη Σταυράκη (1841-1909)                                                       

  

 
Τα έργα της συλλογής Λυκούργου Μανουσάκη 
Ένας άγνωστος καλλιτεχνικός θησαυρός 
«Στην έκθεση προβλήθηκε ένας  πίνακας εξαιρετικής 
ζωγραφικής ποιότητας. Πρέπει να έχει ζωγραφιστεί 
στα τέλη του 17ου αιώνα. Στα αρχεία της 
Πινακοθήκης έχει καταγραφεί με  τον  τίτλο «Νεκρός 
Επίσκοπος», Αγνώστου ζωγράφου. Είναι ένα από τα 
70 έργα της συλλογής Λυκούργου Μανουσάκη. Η 
ιστορία της απόκτησής της από τον Δήμο Χανίων 
πάει 71 χρόνια πίσω στο χρόνο. Το 1959 ο τότε 
διευθυντής  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  Λεωνίδας 
Μανωλικάκης, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου θα μεταβεί στην Αθήνα «…. για την 
παραλαβή των 70 πινάκων, αντίγραφα των 
διασημότερων ζωγράφων του κόσμου όλων των 
εποχών και των πλέον αντιπροσωπευτικών σχολών, 
τα οποία ο μανιώδης συλλέκτης κύριος Μανουσάκης  
ηγόρασσεν εις Αγγλίαν κατά τη διάρκειά πολλών 
ταξιδιών του…», όπως διαβάζουμε στον τύπο της 
εποχής. Σε άλλο φύλλο της εποχής, αποκαλύπτονται 
περισσότερες λεπτομέρειες: «… προέρχονται  δε (οι 
πίνακες) από υπουργούς της Αγγλίας και Σκωτίας, οι 
οποίοι τους εκποιούν λόγω οικονομικών 
δυσχερειών…». Επίσης προαναγγέλλεται ότι :         
«… Ήδη πρόκειται να ανεγερθεί ιδιαίτερον μέγαρον 
Δημοτικής Πινακοθήκης, το πρώτον εις ελληνικήν 
επαρχεία, όπου οι φιλότεχνοι δύναται να θαυμάζουν 
αντίγραφα του Τισιανού, του Ρέμπραντ, του 
Ρούμπενς, του Ντελακρουά και άλλων διασήμων 
καλλιτεχνών…». Μας πληροφορούν επίσης ότι: «…Η 
αξία τον έργων της δωρεάς εκτιμάται ότι υπερβαίνει, 
το ποσό των χιλίων χρυσών λιρών...». Η συλλογή 
καλύπτει  πράγματι ένα ευρύ χρονικό διάστημα με 
έργα ευρωπαϊκής ζωγραφικής από τον 17ο έως και 
τον 20ο αιώνα.  Προσεκτικότερη μελέτη που έγινε το 
διάστημα αυτό αποκάλυψε ότι, παρόλο που οι 
περισσότεροι πίνακες αποτελούν αντίγραφα 
μεγάλων καλλιτεχνών της περιόδου της ύστερης 
Αναγέννησης και του Μπαρόκ, ανάμεσά τους  
υπάρχουν και αρκετά  πρωτότυπα ενυπόγραφα έργα  
του 18ου και 19ου αιώνα, μεγάλης καλλιτεχνικής 
αξίας. Στη θεματική των έργων κυριαρχούν οι 
πίνακες με θρησκευτικό και μυθολογικό 
περιεχόμενο, ενώ υπάρχουν και τοπία και  
προσωπογραφίες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η 
αντιγραφή έργων μεγάλων δασκάλων του 
παρελθόντος ήταν εξαιρετικά διαδεδομένη στην 
Ευρώπη κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Σήμερα ένα 
μεγάλο μέρος από αυτούς τους πίνακες βρίσκεται σε 
κακή κατάσταση (σκισμένοι καμβάδες, 
αποχρωματισμοί, κλπ.) και χρήζει άμεσης 
συντήρησης, προκειμένου να αποφευχθεί η 
ολοκληρωτική καταστροφή τους. 
 

 

 

 

 

Στην παρούσα φάση, η συλλογή έχει μπει σε 

απόλυτη προτεραιότητα στις εργασίες της 

Πινακοθήκης, έχει ολοκληρωθεί η φωτογράφιση των 

έργων στην τωρινή τους κατάσταση, ώστε να γίνει 

λεπτομερής καταγραφή των καταστροφών που 

έχουν υποστεί  με την πάροδο του χρόνου και  

παράλληλα να ξεκινήσει η επιστημονική  

τεκμηρίωσή της.  

To Πολυτεχνείο Κρήτης και το Εργαστήριο 

Εικαστικών Τεχνών μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην οργάνωση, την επίβλεψη και την 

υλοποίηση ενός τόσο σύνθετου επιστημονικά 

έργου, όπως είναι αυτό της τεκμηρίωσης, της 

συντήρησης, της αποκατάστασης της συλλογής. Με 

τη συνεργασία και άλλων εργαστηρίων του 

Ιδρύματος, όπως είναι το Εργαστήριο Υλικών 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δόμησης, 

και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, μπορούν να 

υλοποιηθούν  σειρά αναλύσεων που αφορούν τον 

χαρακτηρισμό των υλικών κατασκευής, την 

αναγνώριση των χρωστικών και των οργανικών 

υλικών στην επιφάνεια του καμβά, αναλύσεις 

επιφανειακής μικροσκοπίας, αναλύσεις σε 

διαφορετικά φάσματα φωτός για την αναγνώριση 

προηγούμενων επεμβάσεων ή την άμεση 

αναγνώριση δυσανάγνωστων υπογραφών.  

Η έρευνα όμως οφείλει να φέρει στο φως εκτός από 

τη συλλογή και το όνομα του κρητικού συλλέκτη 

Λυκούργου Μανουσάκη και να το εντάξει εκεί που 

του αξίζει. Στο πεδίο των μεγάλων Ελλήνων 

συλλεκτών έργων ευρωπαϊκής τέχνης.» 

 

           
               Ευχαριστούμε θερμά τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων  
                                        για την παραχώρηση των φωτογραφιών 
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Ευχές για χαρούμενα ΧριστούγενναΕυχές για χαρούμενα Χριστούγεννα
και ευτυχισμένο το 2021!και ευτυχισμένο το 2021!




