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Καθηγητή Ευάγγελου Γιδαράκου 

Ο Ευάγγελος Γιδαράκος είναι Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι απόφοιτος της Σχολής Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
του Αμβούργου. Από το ίδιο πανεπιστήμιο έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα με εξειδίκευση 
στην Τεχνολογία Υλικών και Περιβάλλοντος. Μετά τη λήψη του διδακτορικού του διπλώματος 
εργάστηκε στη Γερμανία ως ερευνητής, αρχικά στο Ερευνητικό Κέντρο GKSS-
Forschungszentrum Geesthacht και κατόπιν στο Ινστιτούτο Battelle, όπου έφθασε να 
καταλάβει την θέση του Διευθυντή.  
 
Το 2002 ο κ. Γιδαράκος εξελέγη ως μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στη 
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Έκτοτε, έχει συμπληρώσει μια επιτυχή πορεία 17 ετών στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης, με ερευνητικές δραστηριότητες που εστιάζονται στην επεξεργασία και 
διάθεση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Για την ακρίβεια, έχει αναπτύξει ένα από τα 
καλύτερα εργαστήρια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα. Έχει επιβλέψει 10 
διδακτορικές διατριβές, 46 μεταπτυχιακές διατριβές και σχεδόν 100 προπτυχιακές 
διπλωματικές εργασίες. 
 
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus, κατά το διάστημα παραμονής του στο Πολυτεχνείο 
Κρήτης έχει καταγεγραμμένες 67 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 1770 
ετερο-αναφορές (h-index 25), και σύμφωνα με το Google Scholar 2622 ετερο-αναφορές (h-
index 28). Επίσης έχει συγγράψει 4 βιβλία.  
 
Από το 2008 και κάθε 2 χρόνια διοργανώνει στα Χανιά, στην έδρα του ιδρύματός μας, το 
διεθνές επιστημονικό συνέδριο “Crete – Industrial and Hazardous Waste Management”, με τη 
συμμετοχή  350 - 400 επιστημόνων από 40-50 χώρες. Για πολλά έτη συμμετέχει ενεργά στις 
δράσεις του International Waste Working Group (IWWG), έχει επιτελέσει μέλος του 
διοικητικού του συμβουλίου, υπεύθυνος των ομάδων εργασίας του, ενώ πρόσφατα εξελέγη 
Αντιπρόεδρός του για τα έτη 2019-2020 και Πρόεδρος για τα έτη 2021-2022.  
 
Στον ερευνητικό τομέα, έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σε 49 ερευνητικά έργα στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης συνολικού προϋπολογισμού 10,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η πλειοψηφία των 
εν λόγω έργων αφορά στη μελέτη και διερεύνηση λύσεων για σημαντικότατα υφιστάμενα 
περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένου του περίφημου ναυαγίου 
του SEA DIAMOND στη Σαντορίνη, των εγκαταλελειμμένων ορυχείων αμιάντου της εταιρίας 
ΜΑΒΕ, των ενεργών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Ασπροπύργου και Ελευσίνας των 
Ελληνικών Πετρελαίων, καθώς επίσης και ΧΥΤΑ και νοσοκομειακών μονάδων της Περιφέρειας 
Κρήτης. Μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων έχει καταφέρει να θέσει το ίδρυμά μας στη 
διάθεση δημοσίων φορέων, που καλούνται να διαχειριστούν σημαντικότατα προβλήματα 
επικίνδυνων αποβλήτων, χωρίς όμως τα κατάλληλα μέσα (σε ανθρώπινο δυναμικό, 
τεχνογνωσία κλπ.), προς όφελος φυσικά της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, 
έχει δώσει τη δυνατότητα σε πλήθος φοιτητών να ασχοληθούν με την αντιμετώπιση και 
επίλυση πραγματικών, πλήρους κλίμακας προβλημάτων, αποκτώντας σπάνια εμπειρία και 
γνώση, πολυτιμότατη για την καριέρα τους ως μηχανικοί περιβάλλοντος.   
 
Τέλος, έχει αναλάβει καίριες θέσεις για την ανάπτυξη του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ τώρα 
είναι μέλος της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρίας Αξιοποίησης της 
Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 


