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Σύνοψη 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αθανάσιος Ε. Γιανναδάκης 

 

 

Δωρίδος 21, Τ.Κ 26443, Πάτρα, Ελλάδα  

 +302610452838    +306977865450        

ngiannad@gmail.com, tgiannad@upatras.gr, tgiannad@uop.gr 

Φύλο: Άνδρας, Ημερομηνία γέννησης: 14/05/1978, Εθνικότητα: Ελληνική  
 
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με παιδί, Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες 
 
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά (Proficiency) 

 
ΠΕΔΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

Θεματικές Περιοχές: Φαινόμενα Μεταφοράς, Καύση, Αντίδραση Υλικών σε Φωτιά, Μετρήσεις 
Ρευστοθερμικών Παραμέτρων σε Τεχνολογικές Ροές (δέσμες εκροής, θερμικά πλούμια), 
Αεροδυναμικές και Βιολογικές Ροές, Ενεργειακός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων, Εξοικονόμηση 
Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Τεχνικές Μετρήσεων: Ταχυμετρία Απεικόνισης Τροχιοδεικτικών Σωματιδίων (3D DPIV), Ανεμομετρία 
Θερμού Σύρματος (HWA), Θερμιδομετρία (Οβίδας και Κώνου), Μέτρηση θερμοκρασιακού πεδίου με 
θερμοζεύγη, Μέτρηση πιέσεων 

Πρότυπα: ΕΝ ISO 17025, ISO 5660, ISO 1716, ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ   

    Μονογραφίες: 2 

    Εργασίες Δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά: 8 

    Εργασίες Δημοσιευμένες σε Διεθνή Συνέδρια: 13 

    Εργασίες Δημοσιευμένες σε Εθνικά Συνέδρια: 6 

          Αναρτημένες Εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια (Poster): 3 

  

(2002 - 2008) Διδακτορικό Δίπλωμα Επίπεδο Ε.Π.Π: 8 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών 
Μηχανικών, Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής & Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Τεχνικής 
Θερμοδυναμικής,  Επιβλέπων: κ. Θράσος Πανίδης 

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Συστήματα Καύσης με Περιδίνηση: Επίδραση εξωτερική 
παράλληλης ροής σε μια περιδινούμενη δέσμη εκροής», Βαθμός:  Άριστα 

(1996 - 2001) Δίπλωμα Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού Επίπεδο Ε.Π.Π: 7 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών 
Μηχανικών, Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής, Επιβλέπων: κ. Διονύσιος 
Μάργαρης 

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: «Τριφασική ροή υδροπνευματικής αντλίας», Βαθμός: 10.0 

Βαθμός: 8.04 

Τιμητικές 
διακρίσεις 

και βραβεία 

Υποτροφίες για ακαδημαϊκές επιδόσεις από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας κατά το δεύτερο έως και πέμπτο έτος προπτυχιακών σπουδών καθώς και για 

το βαθμό διπλώματος. 

mailto:ngiannad@gmail.com
mailto:tgiannad@uop.gr
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/1536/1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE%20(%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82)-%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/1536/1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE%20(%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82)-%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ   

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ   

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   
Μέλος Οργανισμών/Φορέων 

Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήματος Δυτικής Ελλάδας (18.06.2010 έως 13.01.2017) 

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (06.05.2017-18.11.2018) 

Μέλος Συμβουλίου Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2011-2013) 

Μέλος Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Δημιουργία 
Αποκεντρωμένων Συστημάτων Τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στην Π.Δ.Ε» 

Μέλος Combustion Institute-Greek Section 

Μέλος ERCOFTAC 

Διοικητική Επίβλεψη Συντονισμός Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Μελετών και 
Εκπαίδευσης: 3 (121 k€) 

Διοργάνωση- Συνδιοργάνωση-Συμμετοχή σε Επιστημονικές και Αναπτυξιακές Ημερίδες: 100 

Επίβλεψη Ομάδων Επιστημονικού Έργου: 40 

(01.01.2018-
30/06/2019) 

Διδασκαλία μαθήματος «Θερμικές Εγκαταστάσεις» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών 

(2009 – 
Σήμερα) 

Επιστημονικός Συνεργάτης του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

Καθηγητής ΠΔ407/80 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων: Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ, Μηχανική Ρευστών, Μηχανές 
Εσωτερικής Καύσης, Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός, Θερμικές Εγκαταστάσεις, Ενεργειακός 
Σχεδιασμός και Κλιματισμός Κτιρίων, Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής, Ρευστοδυναμικές Μηχανές, 
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Κατασκευές, Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών 

(2003 – 2008) 
Παροχή Επικουρικού Έργου στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών” 

Διδασκαλία μαθημάτων: Τεχνική Θερμοδυναμική, Μετάδοση Θερμότητας 

(2008 – 
Σήμερα) 

Επιστημονικός Συνεργάτης/Ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής του τμήματος 
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 3 

Συμμετοχή σε Εθνικά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα: 10 

(2003 – 
Σήμερα) 

Μελετητής-Επιβλέπων σε Η/Μ εγκαταστάσεις ιδιωτικών έργων 

Μελέτη- Επίβλεψη-Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων, Ενεργειακός Έλεγχος Βιομηχανικών 
Εγκαταστάσεων 

   05.07.2018 
- 06.07.2018 

Παρακολούθηση Σεμιναρίου για Ενεργειακούς Ελέγχους 

Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων κατά την τελική χρήση σύμφωνα με το Ν.4342/2015, TUV HELLAS 

   08.11.2010 
- 08.12.2010 

Training Course – for Qualifying Installers in Photovoltaic Systems 

Educational Center for Solar Technology (BZS), Munich, Germany 

08.09.2008 
Παρακολούθηση Προγράμματος Εκπαίδευσης Προτύπου ISO-17025 

΄΄Απαιτήσεις Προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025 – Σύστημα Ποιότητας, Εργαστηρίου, Διενέργεια 
Εσωτερικών Επιθεωρήσεων΄΄,  Q-PLAN, Building Excellence  
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1. Επαγγελματική Εμπειρία 
 

Στον κάτωθι πίνακα παρατίθεται συνοπτικά η επαγγελματική μου εμπειρία. 

 

 

 
  

(2008 – 

Σήμερα) 

Επιστημονικός Συνεργάτης/Ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής του τμήματος 

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών 

Μηχανικών, Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής & Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Τεχνικής 

Θερμοδυναμικής Πανεπιστημιούπολη Ρίο 26500, Τηλ.: 2610 969436, Υπεύθυνος: κ. Θ. Πανίδης 

▪ Συμμετοχή στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση (Ευρωπαϊκά- Εθνικά). 

Συμμετοχή στην Υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων. 

Κατηγορία : Έρευνα και Ανάπτυξη  

(2007 – 

Σήμερα) 

Τεχνικός Δοκιμών του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO-17025 για "Δοκιμές Αντίδρασης 

σε Φωτιά - Reaction to Fire Tests" στο Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής του τμήματος 

Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών 

Μηχανικών, Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής & Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Τεχνικής 

Θερμοδυναμικής Πανεπιστημιούπολη Ρίο 26500, Τηλ.: 2610 969435, Υπεύθυνος: Κ. Περράκης 

▪ Χαρακτηρισμός δομικών υλικών ως προς την αντίδραση τους σε φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 5660 

Κατηγορία : Τεχνικές Δοκιμές  

(2003 – 

Σήμερα) 

Μελετητής-Επιβλέπων σε Η/Μ εγκαταστάσεις ιδιωτικών έργων-Ενεργειακός Ελεγκτής 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 

Μελέτη και επίβλεψη σε Ηλεκτρολογικές - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις ιδιωτικών κτιριακών και 

βιομηχανικών έργων: Δίκτυα Φυσικού Αερίου - Υδραυλικά Δίκτυα – Πυρασφάλεια Εγκαταστάσεων- 

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων- Συστήματα Ψύξης- Θέρμανσης- Ανυψωτικά Συστήματα- Αδειοδότηση 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων -Ενεργειακοί Έλεγχοι Βιομηχανικών και Εμπορικών Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων  συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας άνω των 200 GWh και επιφάνειας άνω των 

350.000 m2. 

Κατηγορία : Μελέτες - Κατασκευές  

(1999) 

Πρακτική Άσκηση στον ΤΙΤΑΝ Α.Ε (Εργοστάσιο Καμαρίου) 

Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης: Στατιστική ανάλυση βλαβών - στάσεων λειτουργίας συγκροτήματος 

μύλου τσιμέντου. Επιβλέπων: κ. Πανίκος Τρακίδης (Διευθυντής Εργοστασίου κατά την τρέχουσα 

περίοδο) 

Διάρκεια: Ένας Μήνας 

Κατηγορία : Πρακτική Άσκηση  
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2. Διδακτική Εμπειρία  

 

2.1 Επικουρική Διδασκαλία 
 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Πανεπιστήμιο  
Πατρών 

Μηχανολόγων και 
Αεροναυπηγών 

Μηχανικών 

Τεχνική 
Θερμοδυναμική 

01/09/2003 31/12/2008 

Εργαστήριο 
Μετάδοση 

Θερμότητας 
01/09/2003 31/12/2007 

Σύνολο Ωρών 357 

 

2.2 Αυτοδύναμη Διδασκαλία 
 

2.2.1. Θεωρία 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΕΩΣ 
Ώρες/ 

Εβδομάδα 

ΤΕΙ Πάτρας Μηχανολογίας 
Βασικές Αρχές 

Στροβιλομηχανικής 

21/09/2009 31/08/2010 

2 29/09/2010 11/02/2011 

14/02/2011 24/06/2011 

ΤΕΙ Πάτρας Μηχανολογίας 

Ρευστοδυναμικές  

Μηχανές 

03/10/2011 10/02/2012 

2 

20/02/2012 22/06/2012 

01/10/2012 15/02/2013 

25/02/2013 05/07/2013 

26/08/2013 20/09/2013 

ΤΕΙ Δυτικής  

Ελλάδας 

Μηχανολόγων  

Μηχανικών ΤΕ 

03/03/2014 04/07/2014 
2 

24/02/2015 03/07/2015 

ΤΕΙ Πάτρας Μηχανολογίας 

Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις 

και Κατασκευές 

06/10/2010 11/02/2011 
3 

14/02/2011 24/06/2011 

04/10/2011 10/02/2012 

2 

20/02/2012 22/06/2012 

01/10/2012 15/02/2013 

25/02/2013 05/07/2013 

26/08/2013 20/09/2013 

ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας 

Μηχανολόγων  

Μηχανικών ΤΕ 

30/09/2013 21/02/2014 

2 

13/10/2014 13/02/2015 

30/09/2015 12/02/2016 

13/06/2016 01/07/2016 

01/09/2016 21/09/2016 

17/10/2016 10/02/2017 

9/10/2017 9/2/2018 

 
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΕΩΣ 
Ώρες/ 

Εβδομάδα 

ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας Ι 

Μηχανολόγων  

Μηχανικών 

Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις 

και Κατασκευές 

9/10/2018 9/2/2019 3 

Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

Μηχανολόγων  

Μηχανικών 

Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις 

και Κατασκευές 

01/12/2019 29/02/2020 3 

Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

Μηχανολόγων  

Μηχανικών 

Σχεδιασμός 

Μηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων ΙΙ 

01/03/2020 30/06/2020 3 

 

2.2.2. Εργαστήριο 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΕΩΣ 
Ώρες/ 

Εβδομάδα 

ΤΕΙ Πάτρας Μηχανολογίας 
Θέρμανση- 

Ψύξη-Κλιματισμός ΙΙ 

21/9/2009 31/8/2010 4 

29/09/2010 11/02/2011 4 

ΤΕΙ Πάτρας Μηχανολογίας 
Μηχανές Εσωτερικής 

Καύσης 
21/09/2009 31/08/2010 6 

ΤΕΙ Πάτρας Μηχανολογίας Μηχανική Ρευστών Ι 
21/09/2009 31/8/2010 6 

29/09/2010 11/02/2011 3 

ΤΕΙ Πάτρας Μηχανολογίας Μηχανική Ρευστών ΙΙ 29/09/2010 26/10/2010 2 

ΤΕΙ Πάτρας Μηχανολογίας 

Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις 

και Κατασκευές 

06/10/2010 11/02/2011 2 

14/02/2011 24/06/2011 2 

04/10/2011 10/02/2012 2 

20/02/2012 22/06/2012 2 

01/10/2012 15/02/2013 2 

25/02/2013 05/07/2013 2 

26/08/2013 20/09/2013 2 

ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών ΤΕ 

30/09/2013 21/02/2014 2 

13/10/2014 13/02/2015 2 

30/09/2015 12/02/2016 2 

17/10/2016 10/02/2017 10 

09/10/2017 09/2/2018 14 

ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας  

Μηχανολόγων  

Μηχανικών 

Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις 

και Κατασκευές 

9/10/2018 9/2/2019 10 

ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας  

Μηχανολόγων  

Μηχανικών 
Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ 25/02/2019 05/07/2019 8 

Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

Μηχανολόγων  

Μηχανικών 

Μηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις 

και Κατασκευές 

17/10/2019 10/02/2020 1 

Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
Μηχανική Ρευστών Ι 01/12/2019 10/02/2020 1 

Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
Ρευστοδυναμικές Μηχανές 01/12/2019 29/02/2020 1 

Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 
Μηχανική Ρευστών ΙΙ 01/03/2020 30/06/2020 1 
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2.3 Επίβλεψη Διπλωματικών Πτυχιακών Εργασιών (ενδεικτικός κατάλογος) 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

1. Ροές με περιδίνηση με εφαρμογές σε συστήματα καύσης  
2. Πειραματική μελέτη ανωστικών αξονοσυμμετρικών φλεβών  
3. Ροές με περιδίνηση με εφαρμογές σε συστήματα καύσης- Αποδόμηση αξονικού μακροστροβίλου τύπου 

φυσαλίδας  
4. Μελέτη ροϊκού πεδίου δισδιάστατης δέσμης με την τεχνική της P.I.V  
5. Πειραματική εφαρμογή της μεθόδου PIV για τη μέτρηση ροϊκών πεδίων – Εφαρμογή σε αξονοσυμμετρική 

δέσμη εκροής  
 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε, Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 

1. Οικονομοτεχνική ανάλυση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με τη μέθοδο μεταβαλλόμενων 
βαθμοημερών θέρμανσης  

2. Πειραματικός και αναλυτικός υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων 
3. Ενεργειακός σχεδιασμός και αναβάθμιση Σχολικού Κτιρίου 
4. Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης συγκροτήματος κτιρίων του Τμήματος Μηχανολογίας, ΤΕΙ Πατρών. 
5. Κατασκευή και χαρακτηρισμός θερμικών ιδιοτήτων κουφωμάτων (πάνελ) κενού. 
6. Εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση κτιρίου γραφείων με τη χρήση ηλιακών συλλεκτών 
7. Μελέτη απόδοσης ενεργειακού τζακιού νερού και αέρα, σύγκριση μεταξύ τους και οικονομοτεχνική ανάλυση 

απόδοσης – κόστους κατασκευής. 
8. Ενεργειακή επιθεώρηση υφιστάμενης οικοδομής- Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
9. Μελέτη κλιματισμού εξαερισμού σε Νοσοκομειακή μονάδα 
10. Ενσωμάτωση συστημάτων βιοκλιματικού σχεδιασμού σε κτίριο- Οικονομοτεχνική ανάλυση παρεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας σε τέσσερις κλιματικές ζώνες 
11. Στατιστική ανάλυση ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο  
12. Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενη κατοικία & μελέτη εγκατάστασης Φυσικού Αερίου 
13. Συσχέτιση του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας με βάση τα στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Σύγκριση με στοιχεία από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
14. Οικονομοτεχνική ανάλυση για την κατανομή των πόρων προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε 

περιφερειακό επίπεδο 
15. Αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων θέρμανσης- ψύξης για ένα κτίριο κατοικίας 
16. Αντίδραση υλικών στη φωτιά με τη μέθοδο θερμιδομετρίας κώνου 
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2.4 Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου  
 

 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται η αξιολόγηση της διδασκαλίας και των σημειώσεων του μαθήματος 

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Κατασκευές (Θεωρία-Εργαστήριο) από τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό εξάμηνο 2017-2018. Τα πρωτογενή αποτελέσματα της 

αξιολόγησης μπορούν να ειδωθούν εδώ. 

 

Γενική 
Κλίμακα 

Αξιολόγησης 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

5 4 3 2 1 

 
 

5.4.1. Αξιολόγηση Θεωρίας 
 

1η Ομάδα Ερωτήσεων: Αξιολόγηση Διδασκαλίας 

  
   

Γενικός 
Μ.Ο 

Γενική Τ.Α 

    
  

4.30 1.12 

Ερώτημα 
Γενικό Σύνολο 
Απαντήσεων 

Έγκυρο 
Σύνολο 

Απαντήσεων 

Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 19 15 4.27 1.11 

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του 
μαθήματος; 

19 15 4.40 1.14 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 19 15 4.47 1.26 

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην 
καλύτερη κατανόηση του θέματος; 

19 15 3.93 0.88 

Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. 19 14 3.79 0.73 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 19 14 4.50 1.24 

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των 
εργασιών ήταν λογική; 

19 14 4.50 1.24 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 19 13 4.31 1.08 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και 
αναλυτικά; 

19 14 4.50 1.24 

Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 19 13 3.62 0.82 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το 
συγκεκριμένο θέμα; 

19 14 4.36 1.10 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 19 15 4.40 1.26 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του 
μαθήματος; 

19 15 4.60 1.35 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και 
ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 

19 15 4.53 1.29 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και 
ερωτήσεις και να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

19 15 4.27 0.99 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα 
μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών 

αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 
19 14 4.36 1.16 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές;   19 15 4.47 1.20 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της 
ύλης; 

19 13 4.15 0.97 

 

2η Ομάδα Ερωτήσεων: Αξιολόγηση Σημειώσεων-Συγγραμμάτων 

      Γενικός Μ.Ο Γενική Τ.Α 

      3.92 1.56 

Ερώτημα 
Γενικό 
Σύνολο 

Απαντήσεων 

Έγκυρο 
Σύνολο 

Απαντήσεων 

Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις,  
πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 

19 15 3.93 1.10 

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; 19 14 4.14 1.00 

Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη; 

19 13 3.38 0.87 

Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 19 13 3.15 0.86 

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1QHe0YJpvxzVKxE1rhC3SvfhUFMjGUigB?usp=sharing
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5.4.2 Αξιολόγηση Εργαστηρίου 
 

1η Ομάδα Ερωτήσεων: Αξιολόγηση Διδασκαλίας 

      Γενικός Μ.Ο Γενική Τ.Α 

      4.23 1.00 

Ερώτημα 
Γενικό 
Σύνολο 

Απαντήσεων 

Έγκυρο Σύνολο 
Απαντήσεων 

Μέσος Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 129 99 4.32 1.04 

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν 
στους στόχους του μαθήματος; 

129 98 4.30 1.09 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά 
οργανωμένη; 

129 99 4.30 1.06 

Το εκπαιδευτικό υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη 

κατανόηση του θέματος; 
129 98 4.05 0.87 

Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. 129 95 3.97 0.76 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 129 97 4.24 0.99 

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή 
παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; 

129 95 4.29 1.05 

Υπήρχε καθοδήγηση από τον 
διδάσκοντα; 

129 97 4.30 1.05 

Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν 
εποικοδομητικά και αναλυτικά; 

129 96 4.27 1.01 

Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της 
εργασίας; 

129 93 3.59 0.60 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να 
κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 

129 96 4.07 0.88 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της 
ύλης στα μαθήματα; 

129 99 4.41 1.14 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για 
το αντικείμενο του μαθήματος; 

129 99 4.35 1.09 

Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με 
τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 

χρησιμοποιώντας παραδείγματα; 
129 99 4.38 1.12 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να 
διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και 
να για να αναπτύξουν την κρίση τους; 

129 98 4.42 1.15 

Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της 
(παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη 

διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών 
αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους 

φοιτητές); 

129 99 4.33 1.06 

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές;   129 97 4.48 1.22 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην 
καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

129 94 4.12 0.87 

 
 

2η Ομάδα Ερωτήσεων: Αξιολόγηση Σημειώσεων-Συγγραμμάτων 

      Γενικός Μ.Ο Γενική Τ.Α 

      3.05 0.57 

Ερώτημα 
Γενικό Σύνολο 
Απαντήσεων 

Έγκυρο Σύνολο 
Απαντήσεων 

Μέσος Όρος 
Τυπική 

Απόκλιση 

Τα εκπαιδευτικά 
βοηθήματα 

(«σύγγραμμα», 
σημειώσεις,  πρόσθετη 

βιβλιογραφία) 
χορηγήθηκαν εγκαίρως; 

129 98 3.70 0.65 

Πόσο ικανοποιητικό 
βρίσκετε το κύριο 

βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; 
129 96 3.73 0.63 

Πόσο εύκολα διαθέσιμη 
είναι η βιβλιογραφία στην 

Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη; 

129 94 3.24 0.42 

Υπήρχε σχετικό 
ερευνητικό υλικό στη 

βιβλιοθήκη; 
129 93 3.55 0.56 
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3. Διοικητική Εμπειρία 

 

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας έχω θητεύσει σε θέσεις ευθύνης οι οποίες σχετίζονται με 

της χάραξη πολιτικής σε επιστημονικά και αναπτυξιακά ζητήματα. Ακολουθεί συνοπτική ανάλυση της διοικητικής 

εμπειρίας όπως αυτή συντίθεται από την παραγωγή διοικητικού και επιστημονικού έργου. 

 

3.1 Διοικητικό Έργο 

 

▪ Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήματος Δυτικής Ελλάδος (18.06.2010 έως 13.01.2017) 

▪ Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (06.05.2017-30.11.2018) 

▪ Μέλος Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Δημιουργία 

Αποκεντρωμένων Συστημάτων Τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου στην Π.Δ.Ε» (2015-2017) 

▪ Μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007-2013, 2014-2020 (Π.Ε.Π Δυτικής Ελλάδας) (2011-2017) 

▪ Μέλος Συμβουλίου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας (2011-2013) 

▪ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Νομαρχιακής Εταιρείας Ανάπτυξης Αχαΐας (2010-2011) 

▪ Μέλος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε (2013-σήμερα) 

▪ Μέλος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε Δυτικής Ελλάδας (2006-2017, 2019-σήμερα) 

▪ Μέλος ΜΕ Τ.Ε.Ε σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας (2003-2006) 

 

3.2 Διοργάνωση και σε Συμμετοχή σε Επιστημονικές/Αναπτυξιακές Ημερίδες και Συνέδρια 
 

Ακολουθεί ενδεικτική καταγραφή  επιστημονικών και αναπτυξιακών ημερίδων και συνεδρίων  με συμμετοχή ή 

εισήγηση κατά την τελευταία εξαετία 

▪ 1ο - 6ο Forum Ενέργειας (Φυσικό Αέριο, Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Βιομηχανικό Τομέα, Υδρογονάνθρακες, 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Δικαιώματα Εκπομπών Ρύπων στο Βιομηχανικό Τομέα, Έξυπνα Δίκτυα 

Παραγωγής και Διαχείρισης Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας, Διασύνδεση Έρευνας και 

Επιχειρηματικότητας στον Τομέα της Ενέργειας, Εκπαίδευση Τεχνικού προσωπικού στον τομέα των 

Υδρογονανθράκων, (ΤΕΕ/ΤΔΕ, 2012-2017) 

▪ Blue Growth Patras (Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής Ελλάδας, 2016) 

▪ Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2016) 

▪ Χρηματοδοτικές ευκαιρίες προγραμμάτων LIFE & Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 

2016)  

▪ Ενημέρωση για την Πρόληψη και Καταστολή Πυρκαγιών (Π.Υ ΒΙΠΕ, 2015) 

▪ Be Part of the Future | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops (Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής 

Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG, 2015) 

▪ Συμμόρφωση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού με προδιαγραφές κατά CE-Forum Ανάπτυξης (ΤΕΕ/ΤΔΕ, 

2015) 

▪ Εργαλεία του Τεχνικού Ασφαλείας στο σύγχρονο εργασιακό χώρο (ΠΣΔΜΗ, ΤΕΕ/ΤΔΕ, 2015) 

▪ Πυροπροστασία Κτιρίων και Εγκαταστάσεων (ΤΕΕ/ΤΔΕ, 2015) 

▪ DIDSOLIT-PB – Ανάπτυξη και εφαρμογή αποκεντρωμένων, καινοτόμων τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας για 

δημόσια κτίρια στις μεσογειακές χώρες (Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης “ΑΕΙΠΛΟΥΣ”, 2014) 

▪ Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου (ΠΔΕ, ΤΕΕ/ΤΔΕ, 2014) 

▪ Green Business Innovation (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014) 

▪ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη (Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ/ΤΔΕ, 

2012) 

▪ Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη 

Δυτική Ελλάδα (ΠΔΕ, ΤΕΕ/ΤΔΕ 2012) 

▪ Οδηγίες Προστασίας, Ασφάλειας και Πρόληψης Κινδύνων στην Εργασία (ΤΕΕ/ΤΔΕ, 2012) 
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1. Ερευνητική Δραστηριότητα 
 

1.1.1 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (περαιωμένα) 
 
01. “Διατάξεις Σταδιακής Καύσης”, Καραθεοδωρής, 2001, (Πανεπιστήμιο Πατρών), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. 
Πανίδης, συμμετοχή ως ερευνητής (Διάρκεια: 6 μήνες, 01.02.2002-31.07.2002). 
 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αφορούσε το σχεδιασμό συστημάτων σταδιακής καύσης για βιομηχανικές 

εφαρμογές χωρίς να επιβάλλεται ιδιαίτερη γεωμετρία, ασύμβατη με τις ανάγκες της εφαρμογής. Η διεξαγωγή του έργου 

έγινε με την πειραματική και υπολογιστική μελέτη αλληλεπίδρασης ισχυρής με ασθενή δέσμης εκροής στα πλαίσια της 

οποίας διερευνήθηκε η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών των συνεκτικών δομών (coherent structures) για να 

επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση της μεθόδου και ιδίως του σταδίου «ταχείας ψύξης» που είναι το πλέον σημαντικό 

για την μείωση της παραγωγής NOx και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες σχεδιασμού. Η πρωτοτυπία του 

προγράμματος έγκειται στο ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται συνεκτικές δομές όχι σαν παράπλευρο βοηθητικό 

φαινόμενο αλλά σαν εργαλείο τόσο για τη σταθεροποίηση της φλόγας όσο και για την επίτευξη βέλτιστης μίξης 

 
02.“Έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων καύσης για Υαλουργικούς Κλιβάνους Τήξης- Ελαχιστοποίηση 
Εκπομπών ΝΟx με βέλτιστη ενεργειακή απόδοση”, 99ΒΕ368-ΠΑΒΕ99, χρηματοδότηση από ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Περράκης, συμμετοχή ως ερευνητής (Διάρκεια: 3 μήνες, 
01.08.2002-31.10.2002) 
 

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου ήταν ο σχεδιασμός συστημάτων καύσης για υαλουργικούς φούρνους με 

υψηλή ενεργειακή απόδοση και σημαντικά μειωμένη εκπομπή NOx και γενικότερα αερίων ρύπων σε σχέση με τα 

συμβατικά συστήματα. Δεδομένου ότι η δημιουργία NOx, που αποτελεί και τον δυσκολότερο να μειωθεί ρύπο, οφείλεται 

στην παρουσία αζώτου στο οξειδωτικό και στην ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στο χώρο της καύσης, η ερευνητική 

προσπάθεια βασίστηκε στην επίτευξη των παρακάτω στόχων όπως ο σχεδιασμός συστήματος καύσης με χρήση 

εμπλουτισμένου με οξυγόνο  οξειδωτικού (oxy-fuel burning) και η διερεύνηση δυνατοτήτων συστήματος σταδιακής 

καύσης RQL (Rich burn - quick Quench - Lean burn / Πλούσια καύση - ταχεία Ψύξη - Ισχνή καύση). 

 
03. “Συστήματα Καύσης με Περιδίνηση” Χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ 32 k€ (ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 2.2.649 ). Επιστημονικός 
Υπεύθυνος: Θ. Πανίδης, συμμετοχή ως ερευνητής και βασικός συγγραφέας της πρότασης ΥΔ (08.11.2002-
07.09.2005) 
 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τη μελέτη σχημάτων καύσης με τη χρήση περιδινούμενων ροών. Οι μετρήσεις 

αφορούν το στατιστικά μέσο και τυρβώδες ροϊκό πεδίο (ταχύτητες, στροβιλότητα, ένταση τύρβης, τάσεις Reynolds, 

ανώτερες ροπές, φάσμα συχνοτήτων, οπτικοποίηση ροής) και πραγματοποιήθηκαν με τις μεθόδους Ταχυμετρίας 

Απεικόνισης Τροχιοδεικτικών Σωματιδίων και Ανεμομετρίας Θερμού Σύρματος 

 
04. “Environmentaly Compatile Air Transport System – ECATS” (2005-2010), Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση 
(EU-AERONAUTICS, ΝοΕ), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. Πανίδης, συμμετοχή ως ερευνητής (Διάρκεια: 2 χρόνια 
και 10 μήνες) 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στη μελέτη της περιβαλλοντικής επίπτωσης της αεροπλοΐας στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ανάπτυξης έρευνας γύρω από τις παρακάτω θεματικές περιοχές: 

 

1. Παραγωγή ρύπων από στους κινητήρες και φυσική και χημική διαμόρφωση των συστατικών ρύπανσης στα 

δημιουργούμενα πλούμια. (Μελέτη συμβατότητας με τη Συνθήκη του Kyoto – Προτάσεις για βελτίωση καυσίμων και 

σχημάτων καύσης με στόχο τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων) 

2. Ποιότητα του αέρα σε τοπική και ευρύτερη κλίμακα αναφοράς (Μελέτη πηγών εκπομπής ρύπων και διάδοσης 

ρύπων με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης) 

3. Διαχείριση και σχεδιασμός βιώσιμων αερομεταφορών (Μελέτη ήδη υπάρχουσας κατάστασης και αναζήτηση 

λειτουργικών και τεχνολογικών παραμέτρων ώστε να γίνει εφικτή η διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής αεροπλοΐας ώστε να 

είναι περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον) 
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05. “Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής (ΕΤΘ) για την παροχή 
υπηρεσιών δοκιμών”, Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. Πανίδης – Κ. 
Περράκης, συμμετοχή ως ερευνητής  
 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην  προετοιμασία του ΕΤΘ για την υλοποίηση της διαπίστευσής του 

σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 στην παροχή μετρήσεων σε αντίδραση στερεού σε καύση με τη μέθοδο 

Καλορίμετρου Κώνου. Στα πλαίσια του έργου εκπαιδεύτηκα και πιστοποιήθηκα ως προς τη διαδικασία του EN ISO/IEC 

17025 και τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου. 

 
06. “Fire Risk Assessment and Increase of Passenger Survivability”, AIRCRAFTFIRE, 2011¬2014, FP7-2010-
265612-CP-FP, Χρηματοδότηση: Ε.Ε, Εταίροι: CNRS, Fraunhofer, Airbus, EADS, CAA, IFA, U. Greenwich, FireSERT, 
CORIA-INSA, U. Edinburgh, TREFLE, TUDelft, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. Πανίδης, συμμετοχή ως ερευνητής και 
μέλος της συντακτικής ομάδας της πρότασης 
 

 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη καινούργια γνώσης σχετικά με την πυρασφάλεια 

των αεροσκαφών (δοκιμή νέων υλικών με τη χρήση Θερμιδόμετρου Κώνου, TGA, FTIR, πειραματική και υπολογιστική 

προσομοίωση εξέλιξης πυρκαγιάς σε μη προσβάσιμες περιοχές, ανάπτυξη γενετικών αλγορίθμων για τον 

προσδιορισμό θερμοφυσικών ιδιοτήτων υλικών κλπ). Κατά την υλοποίηση του σχετικού ερευνητικού προγράμματος 

ασχολήθηκα με την μελέτη αντίδρασης αεροπορικών υλικών σε φωτιά και τον προσδιορισμό των θερμοφυσικών τους 

ιδιοτήτων με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων γενετικών αλγορίθμων. Τέλος, ασχολήθηκα αλλά με το σχεδιασμό 

πειραματικής διάταξης προσομοίωσης εξάπλωσης φωτιάς σε μη προσβάσιμους αεροπορικούς χώρους και τον 

προσδιορισμό των θερμικών μεγεθών του πεδίου με τη χρήση της Θερμιδομετρίας Κώνου.  

 

 
07. “Πειραματική Διερεύνηση Αιμοδυναμικού Πεδίου Αποφραγμένης Αρτηρίας με Πολλαπλές Στενώσεις”, 
Χρηματοδότηση: ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ (2010-2013), Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κώστας Περράκης, συμμετοχή ως 
ερευνητής και βασικός συγγραφέας της πρότασης 
 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην πειραματική και υπολογιστική μελέτη του ροϊκού πεδίου 

αξονοσυμμετρικής, μόνιμης και παλμικής ροής, με διαδοχικές στενώσεις σε συνθήκες που προσομοιώνουν την 

αιματική κυκλοφορία στην περιοχή της κεντρικής αορτής. Η πειραματική μελέτη έγινε με τη χρήση της μεθόδου 2D 

DPIV. 

 

 
08. “RES+Installers”, FP7 (2010-2013), Εταίροι: WIP – Renewable Energies, Munich, Germany,  BZS - Municipal 
Training Centre for Solar Technology, Munich, Germany, ALP – Dillingen, Academy for In-Service Training and Staff 
Development, Dillingen a.d. Donau, Germany, AIE – European Association of Electrical Contractors, Brussels, 
Belgium, FIEC – European Construction Industry Federation, Brussels, Belgium, VHSE - Vocational High School of 
Electronics "John Atanasov", Sofia, Bulgaria, SCV - School Centre Velenje, Velenje, Slovenia, CRES - Centre for 
Renewable Energy Sources and Saving, Athens, Greece, Cracow University of Technology, Krakow, Poland, 
ASSISTAL - Italian Contractor's Association, Milano, Italy,  Chamber of Mechanical & Electrical Engineers of Western 
Greece, Patras, Greece, συμμετοχή μέσω του ΠΣΔΜΗ ως υπεργολάβος του ΚΑΠΕ 
 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση εκπαιδευτών οι οποίοι θα παρέχουν πιστοποιημένα 

σεμινάρια για εγκαταστάτες συστημάτων ΑΠΕ μικρής κλίμακας. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδεύτηκα 

στη Γερμανία για τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων Α.Π.Ε. Κατόπιν της σχετικής εκπαίδευσης 

πραγματοποίησα διαδοχικά σεμινάρια για εγκαταστάτες στο Κ.Α.Π.Ε. 

 
09. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ (2012-2015): Διερεύνηση Αιμοδυναμικού Πεδίου Στην Περιοχή Αναστόμωσης 
Αποφραγμένων Αρτηριών (Επιστημονικός Υπεύθυνος : Ιωάννης Καλογήρου) 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στη μελέτη του αιμοδυναμικού πεδίου της περιοχής αναστόμωσης 

αρτηρίας λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της παρουσίας της στένωσης. Η μελέτη αφορά την επίδραση της γωνίας 

αναστόμωσης και της σχετικής θέσης της αναστόμωσης ως προς τη στένωση, σε συνθήκες μόνιμης και παλμικής ροής. 

Η πειραματική διερεύνηση του ροϊκού πεδίου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της μεθόδου Ταχυμετρίας Ψηφιακής 

Απεικόνισης Τροχιοδεικτικών Σωματιδίων (Digital Particle Image Velocimetry) και με Οπτικοποίηση του 

διαμορφούμενου αιμοδυναμικού πεδίου. 
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1.1.2 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (υπό εξέλιξη) 
 

01. ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιου Πατρών: «Μ.Π.Υ. Δοκιμών Αντίδρασης στη Φωτιά», Κ.Ε.-38780000 
(Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θράσος Πανίδης) 

 
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογικών και δομικών υλικών, υπό το πρίσμα της 

αντίδρασης τους στη φωτιά. Η πειραματική μελέτη των υλικών πραγματοποιείται με τη μέθοδο Θερμιδομετρίας Κώνου. 

 
02. Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας (2019-2022): Απαγωγή θερμότητας υψηλής 

απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας για ηλεκτρονικές συσκευές εξαιρετικά υψηλής ισχύος με τεχνική 
ριπαίου ψεκασμού (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θράσος Πανίδης) 

 
Το αντικείμενο του υλοποιούμενου έργου αφορά στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου, προσαρμοζόμενου και 

αυτορυθμιζόμενου, κλειστού κυκλώματος διάταξης ψύξης ηλεκτρονικών ισχύος με τη χρήση ριπαίου ψεκασμού. 

Σχετικές τεχνικές βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης με θετικά αποτελέσματα, παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη ανοιχτά 

ζητήματα ως προς την απόδοση, την εφαρμοσιμότητα και την τεχνολογική ωριμότητα αυτών. Στο προτεινόμενο έργο 

προβλέπεται η πειραματική, θεωρητική και υπολογιστική μελέτη ενός καινοτόμου συστήματος ψύξης, ώστε να 

προσδιορισθούν τα ρευστοθερμικά χαρακτηριστικά του καθώς και η κατασκευή ειδικών επιφανειών με τη χρήση 

νανοτεχνολογίας, με ενισχυμένες δυνατότητες απαγωγής θερμότητας. 

 

03. Χρηματοδοτική Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της 
RIS3 «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ», ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (2019-2021): Αναβάθμιση Μεταποιητικής Μονάδας 
Επεξεργασίας Ελαιοπυρήνα με Στόχο την Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας. (Επιστημονικός 
Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Ρωμαίος, Δρ. Χημικός Μηχανικός) 
 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην αναβάθμιση της διατροφικής και εμπορικής αξίας των παραγόμενων προϊόντων 

ενός πυρηνελαιουργείου με την εφαρμογή καινοτόμων και τεχνολογικά ώριμων μεθόδων οι οποίες θα εφαρμοστούν 

στο σύνολο της μεταποιητικής διαδικασίας. Παράλληλα, το έργο στοχεύει στη δραστική αναβάθμιση της λειτουργίας 

της μονάδας μέσω της βελτίωσης της διαδικασίας απόσμησης και του συστήματος διαχείρισης ενέργειας και 

αποβλήτων με την παραγωγή νέων δευτερογενών προϊόντων 

 

04. «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Β’ Κύκλος», Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ): “Παραγωγή Αποξηραμένων Βιολογικών Αγροδιατροφικών Προϊόντων Υψηλής Αξίας, με Χρήση 

Καινοτόμων Εφαρμογών Λυοφιλίωσης”΄, 2020-2022, (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Ρωμαίος, Δρ. 

Χημικός Μηχανικός) 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας για την παραγωγή 

καινοτόμων αποξηραμένων βιολογικών αγροδιατροφικών προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας και αυξημένου 

χρόνου διάθεσης, μέσω της δημιουργίας πιλοτικής μονάδας Κρυοξήρανσης (Lyophilization), μεσαίας δυναμικότητας. 

Τα τελικά παραδοτέα του έργου αναμένεται να είναι τεχνολογικής ωριμότητας 8 (TRL 8) μιας και η μονάδα 

Κρυοξήρανσης που θα κατασκευαστεί θα είναι πλήρως λειτουργική, ενώ προβλέπεται να έχουμε παραγωγή 

καινοτόμων αποξηραμένων βιολογικών προϊόντων, από τους συμμετέχοντες στην υλοποίηση της πρότασης 

Αγροτικούς Συνεταιρισμούς καθώς & προβολή και προώθηση των προϊόντων στην διεθνή αγορά, με την παρουσίασή 

τους σε διεθνείς εκθέσεις. 

05. Ολοκληρωμένη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Παραγωγής Ελαιόλαδου 

(MIS 5045458) [ΔΕΡ6-0021057] (09/06/2021 έως 31/10/2021) (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Κορνάρος, Δρ. 

Χημικός Μηχανικός, Καθηγητής) 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ταχύρρυθμου συστήματος αναερόβιας 

χώνευσης των παραπροϊόντων παραγωγής ελαιόλαδου, προς την παραγωγή βιο-καυσίμων για τη μερική κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών του ελαιοτριβείου ή πυρηνελαιουργείου στο οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα. Στο πλαίσιο του 

έργου μελετώνται επίσης φυσικοχημικές μέθοδοι απομάκρυνσης στερεών τόσο από την πρώτη ύλη όσο και από την 

απορροή της αναερόβιας μονάδας. Τα στερεά θα χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλα αγροτικά απόβλητα για την παραγωγή 

compost.
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1.2 Ειδίκευση σε Ερευνητικές Μετρητικές Μεθόδους 

 
1.2.1. Ταχυμετρία Απεικόνισης Τροχιοδεικτικών Σωματιδίων (2D-3D DPIV) 
 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής μου, υπήρξα βασικός συντελεστής ανάπτυξης της 

σχετικής μετρητικής μεθόδου από το 2003. Η δισδιάστατη Ταχυμετρία Απεικόνισης Τροχιοδεικτικών Σωματιδίων 

αποτελεί τη βασική μετρητική μέθοδο με την οποία πραγματοποίησα τις πειραματικές μετρήσεις για την εκπόνηση της 

διδακτορικής μου διατριβής. Στα πλαίσια αυτής ανέπτυξα και υπολογιστικό κώδικα επεξεργασίας των πρωτογενών 

δεδομένων με στόχο την εξαγωγή ανώτερων στατιστικών μεγεθών για την καλύτερη ερμηνεία του ροϊκού πεδίου. Πέραν 

των προαναφερθέντων μετρήσεων, με τη συγκεκριμένη μέθοδο έχω διεξάγει πειραματικές μετρήσεις και έρευνα σε 

ροϊκά πεδία ελεύθερων δεσμών εκροής, θερμικών πλουμίων και βιολογικών ροών σε μοντέλα προσομοίωσης 

κεντρικής αρτηρίας. Μετά το πέρας της διδακτορικής μου διατριβής και λόγω της αναβάθμισης των μετρητικών 

υποδομών του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής σε τρισδιάστατο σύστημα DPIV παρακολούθησα εξειδικευμένο 

σεμινάριο στη Γερμανία από την εταιρεία LaVision.  

 
1.2.2 Ανεμομετρία Θερμού Σύρματος τύπου Χ (X Probe HWA) 
 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής μου, υπήρξα συντελεστής ανάπτυξης της σχετικής 

μετρητικής μεθόδου από το 2003. Η μέθοδος Ανεμομετρίας Θερμού Σύρματος αποτέλεσε την πρώτη μέθοδο με την 

οποία διεξήγαγα μετρήσεις κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής. Σε αυτό το πλαίσιο ειδικεύτηκα 

στην κατασκευή και επισκευή αισθητήρων πολλαπλών συρμάτων αλλά και στην ανάπτυξη υπολογιστικού κώδικα για 

την επεξεργασία των μετρήσεων. 

 
 
1.2.3 Θερμιδόμετρο Κώνου (Cone Calorimeter) 

 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής υπήρξα 

βασικός συντελεστής ανάπτυξης της μετρητικής διάταξης Θερμιδομετρίας Κώνου για τη μελέτη και έρευνα της 

αντίδρασης δομικών υλικών στη φωτιά και της διαπίστευση του από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το ISO 17025 για την 

διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 5660.  

 
 
1.2.4 Θερμιδόμετρο Οβίδας (Bomb Calorimeter) 

 
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής υπήρξα 

βασικός συντελεστής ανάπτυξης της μετρητικής διάταξης Θερμιδομετρίας Οβίδας για τον προσδιορισμό της 

Θερμογόνου Δύναμης στερεών και υγρών καυσίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1716.  
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2. Συγγραφικό Έργο 

 

2.1. Μονογραφίες 

 

Μ1. Γιανναδάκης Α., 2001, Τριφασική ροή υδροπνευματικής αντλίας, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο 

Πατρών 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται μια μέθοδος άντλησης κατά την οποία αέριο εμφυσάται μέσα στον 

αγωγό προκειμένου να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μεταφορά υγρής και στερεής φάσης. Η 

μέθοδος αυτή ονομάζεται Air-Lift και χρησιμοποιείται για την ανύψωση διαβρωτικών υγρών ή μη και πρόσφατα για τη 

μεταφορά σωματιδίων καθώς και ραδιενεργών υγρών σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ραδιενεργών καυσίμων.  

Οι εγκαταστάσεις αυτές που λειτουργούν με τη βοήθεια της ανύψωσης αέρα χαρακτηρίζονται για την απλότητά 

τους, τη σταθερότητά τους καθώς και για την ασφάλεια που παρέχουν από δυσλειτουργίες της κατασκευής. Η εξέλιξη 

αντλιών που δίνουν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης σε ανύψωση υγρών ή λάσπης, μείωσε την εφαρμογή της μεθόδου 

αυτής εκτός από τις περιπτώσεις όπου η εμπιστοσύνη στην καλή λειτουργία είναι σημαντικότερη από την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να περιγραφεί μαθηματικά το μοντέλο και να σχηματισθεί μια μέθοδος 

υπολογισμού της παροχής του αέρα που απαιτείται για τη μεταφορά και ανύψωση είτε υγρών είτε μιγμάτων υγρών και 

στερεών. Από το θεωρητικό μοντέλο που προέκυψε δομήθηκε κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού Fortran ο οποίος 

χρησιμοποιήθηκε για την παραμετρική μελέτη της λειτουργίας μιας αντλίας Air-Lift. 

Τα διαγράμματα που παρατίθενται στη διπλωματική εργασία δίνουν μια καλή εικόνα σχετικά με το πώς επηρεάζεται 

η απόδοση μιας υδροπνευματικής αντλίας από γεωμετρικές και φυσικές παραμέτρους. Χαρακτηριστικό είναι ότι η 

απόδοση της αντλίας (η) δεν ξεπερνά το 50%. Ακόμη, φαίνεται η ευεργετική επίδραση της αύξησης του βάθους έγχυσης 

(ΗΕ) η οποία έγκειται στο ότι όσο μικρότερο είναι το ύψος αναρρόφησης (ΗU) τόσο μειώνονται οι απώλειες λόγω της 

υδραυλικής μεταφοράς. Η αύξηση του συντελεστή συγκέντρωσης των σωματιδίων (CT) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της απαιτούμενης παροχής νερού για την ανύψωση των σωματιδίων. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

απωλειών πίεσης λόγω τριβής που οφείλονται στη ροή της υγρής φάσης, η οποία αναμένεται να είναι σημαντική. Η 

διάμετρος (D) του αγωγού ανύψωσης παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση της αντλίας. Συγκεκριμένα, η αύξηση της, 

μέχρι ενός σημείου, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση απωλειών λόγω τριβής. Παρ’όλα αυτά η άκριτη επιλογή της 

διαμέτρου μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του βαθμού απόδοσης και σε αστάθεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Τέλος, 

διερευνάται η επίδραση της διαμέτρου των σωματιδίων (dS), της οποίας η αύξηση έχει αρνητική επίδραση στη 

λειτουργία της αντλίας μιας και για να ανεβάσουμε την ίδια ποσότητα σωματιδίων χρειάζονται μεγαλύτερες παροχές 

αέρα και νερού. Σημαντική είναι η παρατήρηση ότι, για πολύ μικρές διαμέτρους σωματιδίων (της τάξης 1~10 μm), 

ουσιαστικά η απόδοση της αντλίας air-lift δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή της διαμέτρου των σωματιδίων. Τούτο 

οφείλεται στο γεγονός ότι για τόσο μικρά σωματίδια, ουσιαστικά, έχουμε ομογενή ροή ή, ακόμη καλύτερα, «ένα αρκετά 

πραγματικό ψευδορευστό». 

Από όλα τα διαγράμματα φαίνεται ότι η αντλία air-lift φθάνει στο μέγιστο βαθμό απόδοσης πολύ γρήγορα. Όμως, 

το ζητούμενο είναι να σχεδιάζεται η air-lift έτσι, ώστε να έχει μια ευρεία γκάμα λειτουργίας. Από την παραπάνω ανάλυση 

προκύπτει το συμπέρασμα, λοιπόν, ότι η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της υδροπνευματικής αντλίας είναι μια 

πολυπαραμετρική διαδικασία που ουσιαστικά αφορά το συνδυασμό βέλτιστων τιμών για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή.  

Τέλος, στα πλαίσια της εργασίας σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε πειραματική διάταξη υδροπνευματικής αντλίας, 

της οποίας οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες καθώς και η περιγραφή λειτουργίας της εγκατάστασης παρατίθενται, 

αναλυτικά, μέσα στην εργασία. 
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Μ2. Γιανναδάκης Α., 2008, Συστήματα Καύσης με Περιδίνηση: Επίδραση Εξωτερικής Παράλληλης Ροής σε μια 

Περιδινούμενη Δέσμη Εκροής , Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

 

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής αναπτύσσεται η πειραματική μελέτη του ισόθερμου ροϊκού πεδίου που 

αναπτύσσεται λόγω της αλληλεπίδρασης μιας περιδινούμενης δέσμης με μια εξωτερική παράλληλη ροή. Η 

συγκεκριμένη μελέτη έχει άμεση αναφορά σε διατάξεις καύσης (στροβιλοκινητήρες, φούρνους υαλουργίας, καυστήρες 

ντίζελ σε πλοία) και ως στόχο έχει την εμβάθυνση της κατανόησης των φυσικών μηχανισμών που αναπτύσσονται στο 

μέσο και τυρβώδες ροϊκό πεδίο αλλά και στη βελτίωση της διαδικασίας μίξης μεταξύ καυσίμου και οξειδωτικού μέσω 

του χαρακτηρισμού του τρισδιάστατου διατμητικού στρώματος που δημιουργείται λόγω της αλληλεπίδρασης τους. 

Αναλυτικότερα, μελετώνται διαφορετικές συνθήκες αλληλεπίδρασης (λόγος παροχής μαζών) μεταξύ μιας 

εσωτερικής περιδινούμενης δέσμης εκροής και μια εξωτερικής ομοαξονικής ροής. Η δημιουργία της περιδίνησης 

βασίζεται στην εφαπτομενική έγχυση ρευστού, μια τεχνική της οποίας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχουν μελετηθεί 

ελάχιστα στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία. Το υπό μελέτη ροϊκό πεδίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ως προς 

την πολυπλοκότητα του όσο και ως προς τη διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση συστημάτων 

καύσης. 

Το κύριο σκέλος των αποτελεσμάτων αφορά πειραματικές μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο 

Ταχυμετρίας Απεικόνισης Σωματιδίων (Digital Particle Image Velocimetry). Παρ’ όλα αυτά, στα πλαίσια του 

σχεδιασμού της πειραματικής διάταξης και της αρχικής αξιολόγησης του ροϊκού πεδίου, παρουσιάζονται αποτελέσματα 

τα οποία προέκυψαν με τη χρήση εμπορικού κώδικα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD-ACE+) και με την 

πειραματική μέθοδο Ανεμομετρίας Θερμού Νήματος διάταξης Χ (HWA-X probe). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

κατά πρώτα στάδια υλοποίησης της διδακτορικής διατριβής συσχετίζονται με αυτά της Ταχυμετρίας Απεικόνισης 

Σωματιδίων, επιτρέποντας είτε την αξιολόγηση των διάφορων τυρβωδών μοντέλων και διαφορικών σχημάτων των 

εξισώσεων κίνησης ή την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων των δύο 

πειραματικών μεθόδων. 

Κατά τη σύγκριση με παρόμοιες διατάξεις ομοαξονικών ροών προκύπτουν νέα στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια 

ομοιότητας ομοαξονικών ροών με περιδίνηση και τους φυσικούς μηχανισμούς που αναπτύσσονται στο τρισδιάστατο 

στρώμα μίξης που διαμορφώνεται. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σύνδεση της τοπολογίας του πεδίου ανακυκλοφορίας 

(φυσαλίδα ανακυκλοφορίας, στροβιλιζόμενος δακτύλιος) με τη δυναμική του μέσου και τυρβώδους ροϊκού πεδίου αλλά 

και στην επίδραση της μεταβολής του αριθμού Rossby στην ίδια τη φυσαλίδα ανακυκλοφορίας. Από την ανάλυση 

επίδρασης της φυσαλίδας ανακυκλοφορίας στο ροϊκό πεδίο προκύπτει η τοπολογία των ζωνών υψηλής μίξης μεταξύ 

των δύο ροών αλλά και αυτών που χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές τυρβώδους κινητικής ενέργειας όπως και από 

υψηλά επίπεδα ανακυκλοφορίας.  

Η μελέτη των χαρακτηριστικών του τρισδιάστατου διατμητικού στρώματος καταδεικνύει την ισχυρή αλληλεπίδραση 

του διαμήκους με το αζιμουθιακό διατμητικό στρώμα και παρέχει σημαντική πληροφορία ως προς την εξέλιξη της μίξης 

μεταξύ της περιδινούμενης δέσμης εκροής και της εξωτερικής ομοαξονικής ροής. Εισάγεται ο συντελεστής διάχυσης 

στροφορμής (λ) ο οποίος παρέχει σημαντική πληροφορία ως προς την εξέλιξη της περιδινούμενης δέσμης εκροής σε 

σχέση με τις συνθήκες εισαγωγής του ροϊκού πεδίου.  

Τέλος, επιχειρείται η αναπαράσταση του τρισδιάστατου ροϊκού πεδίου από την επαλληλία των αποτελεσμάτων στο 

διαμήκες και εγκάρσιο επίπεδο μετρήσεων, όπου απεικονίζεται η τοπολογία της φυσαλίδας ανακυκλοφορίας. 

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η κλασική προσέγγιση ταξινόμησης ροών με περιδίνηση 

σύμφωνα με το βαθμό στροβιλισμού δεν επαρκεί για σύνθετες ροές όπως αυτή που εξετάζεται στην παρούσα διατριβή. 

Για αυτό το λόγο, προτείνεται ένας νέος αδιάστατος αριθμός (αριθμός Rossby) ο οποίος σχετίζει το πεδίο πιέσεων 

που δημιουργείται λόγω της συμπαράσυρσης της εσωτερικής δέσμης από την εξωτερική με αυτό που οφείλεται στην 

περιδίνηση της εσωτερικής δέσμης εκροής. Η εισαγωγή του τροποποιημένου αριθμού Rossby βασίστηκε στην ήδη 

υπάρχουσα βιβλιογραφία (σύγκριση δυνάμεων αδράνειας με τις δυνάμεις επιτάχυνσης Coriolis) ως προς την επιλογή 

των κλιμάκων ταχύτητας, παρ’ όλα αυτά διαφοροποιείται μιας και στην ήδη υπάρχουσα θεωρία δεν υπάρχουν 

αναφορές σε ομοαξονικές ροές. 
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2.2 Εργασίες σε Περιοδικά ή Πρακτικά Συνεδρίων με DOI 
 

J01. Giannadakis A., Perrakis K., Panidis Th., 2008, A swirling jet under the influence of a coaxial flow, 

Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 32, pp: 1548-1563  

 

Στη παρούσα εργασία μελετώνται έξι διαφορετικές συνθήκες αλληλεπίδρασης (λόγος παροχής μαζών) μεταξύ μιας 

εσωτερικής περιδινούμενης δέσμης εκροής και μια εξωτερικής ομοαξονικής ροής. Η δημιουργία της περιδίνησης 

βασίζεται στην εφαπτομενική έγχυση ρευστού, μια τεχνική της οποίας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχουν μελετηθεί 

ελάχιστα στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία. Αρχικά παρουσιάζεται μια σύγκριση των αριθμών ομοιότητας ως προς την 

ικανότητα τους να προβλέπουν την έναρξη της αποδόμησης αξονικού μακροστροβίλου (vortex breakdown) αλλά και 

στο να περιγράφουν τις τάσεις του υπό διαμόρφωση ροϊκού πεδίου. Επιβεβαιώνεται ότι ο βαθμός στροβιλισμού δεν 

είναι επαρκής για την περιγραφή συνθηκών ομοιότητας σε σύνθετα ροϊκά πεδία όπως αυτά με ομοαξονικές ροές με 

περιδίνηση. Για το λόγο αυτό εξετάζεται ένας νέος, τροποποιημένος αριθμός Rossby. 

Η ανάλυση των μετρήσεων αφορά το στατιστικά μέσο και τυρβώδες ροϊκό πεδίο που αναπτύσσεται στο εσωτερικό 

της διαμορφούμενης φυσαλίδας ανακυκλοφορίας και της επίδρασης του στροβιλιζόμενου δακτυλίου στις διαδικασίες 

μίξης μεταξύ των δύο ροών. Μέσω των αποτελεσμάτων γίνεται συζήτηση για την επίδραση του προτεινόμενου αριθμού 

Rossby στην τοπολογία του πεδίου ανακυκλοφορίας αλλά και στην ένταση της διαδικασίας μίξης των δύο ροών. Τέλος 

επιχειρείται μια μελέτη ομοιότητας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ο προτεινόμενος αριθμός 

Rossby μπορεί να περιγράψει επαρκώς την τάση του πεδίου για ανακυκλοφορία, ενώ παράλληλα παίζει σημαντικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της φυσαλίδας ανακυκλοφορίας και στη μίξη μεταξύ των δύο ροών. 

J02.  Giannadakis A., Romeos A., Perrakis K., Panidis Th., 2011, Experimental Investigation of the Hemodynamic 

Field of Occluded Arteries with Double Stenosis, 10th International Workshop on Biomedical Engineering, 

DOI:10.1109/IWBE.2011.6079063 

 

Η παρούσα εργασία αφορά την πειραματική μελέτη του αιμοδυναμικού πεδίου όπως αυτή διαμορφώνεται σε 

αρτηρία η οποία παρουσιάζει διπλή στένωση. Η προσομοίωση του φυσικού προβλήματος αφορά την αορτή ενώ το 

αίμα προσεγγίζεται ως προς τις ιδιότητες του με κατάλληλο μίγμα νερού-γλυκερίνης. Παρουσιάζονται μετρήσεις του 

στατιστικά μέσου και τυρβώδους ροϊκού πεδίου όπως και τους μέσου πεδίου διατμητικών τάσεων με τη χρήση της 

μεθόδου Digital Particle Image Velocimetry όπου αναδεικνύονται κρίσιμες περιοχές για τη δημιουργία αθηρωματικών 

πλακών. 

 

J03. Caneva, S., Weiss, I., Arancon, S., Hiegl, W., Janssen, R., Rutz, D., Helm, P., Kirchensteiner, W., Wolf, M., 

Schellekens, E., Campogrande, D., Nedelcheva, I., Papež, M., Tselepis, S., Magiera, Y., Nemish, Y., Esitini, M., 

Merrone, M., Pressas, S.A., Giannadakis, T., 2011, European Project Install RES: Training Courses for Trainers and 

Installers of Biomass Systems in Buildings, DOI: 10.5071/19thEUBCE2011-VP5.6.22 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι Ευρωπαϊκές Προοπτικές για τη χρήση συστημάτων ΑΠΕ μικρής 

κλίμακας και η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Install+RES” για την εκπαίδευση εγκαταστατών στις 

συγκεκριμένες τεχνολογίες. 

 

J04. Romeos A., Giannadakis A., Perrakis K., Panidis Th., 2016, Co-Rotating Vortex Interaction, Aircraft 

Engineering and Aerospace Technology, Vol.88, pp: 285-293 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη της δομής και της δυναμικής ανάπτυξης ενός ζεύγους ομόρροπα 

περιστρεφόμενων στροβίλων απορρέματος κατά τη διαμόρφωση, αλληλεπίδραση και συγχώνευση τους. Οι στρόβιλοι 

δημιουργούνται από διαφορική πτέρυγα τύπου NACA0030. Η μελέτη γίνεται μέσω αναλυτικών πειραματικών 

μετρήσεων των πεδίων ταχύτητας και στροβιλότητας με τη χρήση Ανεμομετρίας Θερμού Σύρματος πολλαπλών 

αισθητήρων.  
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J05.  Kalogirou I. D., Romeos A., Giannadakis A., Perrakis K., Panidis Th., 2016, Flow patterns in an occluded 

artery with an end to side anastomosis model. A visualization study, International Journal of Biology and Biomedical 

Engineering, Vol. 10, pp: 159-167 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη του αιμοδυναμικού πεδίου μοντέλου αναστομούμενης 

αποφραγμένης αρτηρίας μέσω οπτικοποίησης αυτού. Από την ανάλυση των χαρακτηριστικών του μόνιμου και 

παλμικού ροϊκού πεδίου για διάφορους αριθμούς Reynolds και Womersley προκύπτουν χαρακτηριστικές περιοχές που 

παρουσιάζουν κλινικό ενδιαφέρον και ευθύνονται για την εκ νέου απόφραξη του αγγείου αναστόμωσης, όπως ζώνες 

ανακυκλοφορίας και στροβιλισμού της ροής αλλά και τα χαρακτηριστικά μίξης (τρισδιαστατότητες, προφίλ δέσμης 

εκροής κλπ) της ροής μέσα στο μοντέλο προσομοίωσης.  

 

J06. Giannadakis A., Naxakis A., Romeos A., Perrakis K., Panidis Th., 2019, An experimental study on a coaxial 

flow with inner swirl: Vortex evolution and flow field mixing attributes, Aerospace Science and Technology, Vol. 94, 

DOI: 10.1016/j.ast.2019.105373 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πειραματική μελέτη του στρώματος μίξης μεταξύ μιας εσωτερικής 

περιδινούμενης δέσμης εκροής και μια εξωτερικής ομοαξονικής ροής. Τα στατιστικά μέσα και τυρβώδη χαρακτηριστικά 

της ροής αναλύονται βάσει του τροποποιημένου αριθμού Rossby όπως έχει εισαχθεί στη διεθνή βιβλιογραφία από τον 

βασικό συγγραφέα αλλά και έναν νέο προτεινόμενο αδιάστατο αριθμό, το συντελεστή διάχυσης στροφορμής. 

 

J07. Papadogianni V., Romeos A., Giannadakis A., Perrakis K., Panidis T., 2019, Cone Calorimeter and 

Thermogravimetric Analysis of Glass Phenolic Composites Used in Aircraft Applications, Fire Technology, DOI: 

10.1007/s10694-019-00928-3 

 

Στην παρούσα εργασία, διερευνώνται πειραματικά τα χαρακτηριστικά ευφλεκτότητας ενός εμπορικού φαινολικού 

σύνθετου ενισχυμένου με ίνες γυαλιού (GFRP) που χρησιμοποιείται για χωρίσματα καμπίνας αεροσκαφών και 

επίπλωση. Η μελέτη των ιδιοτήτων του υλικού γίνεται μέσω πειραματικών μετρήσεων με τη μέθοδο 

Θερμοβαρυμετρικής Ανάλυσης αλλά και την ανάπτυξη μοντέλων Γενετικών Αλγορίθμων. Η σημασία της εργασίας 

έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις ιδιότητες καύσης και αντίδρασης του υλικού σε 

φωτιά αλλά και στο ότι μέσω η εξέταση για θερμικά λεπτά και παχιά μοντέλα γίνεται και με μια τροποποιημένη τεχνική 

που γεφυρώνει το κενό μεταξύ αυτών των οριακών περιπτώσεων και κατά συνέπεια επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων και για ενδιάμεσες περιπτώσεις. 

 

J08. Naxakis, A., Giannadakis, A., Perrakis, K., Panidis, T. (2020). Experimental Study on Coaxial Swirling Flows. 

International Review of Mechanical Engineering, 14(7) 

 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πειραματική μελέτη ομοαξονικών δεσμών νερού με περιδίνηση. Οι 

συνθήκες υπό διερεύνηση προσδιορίζονται από την έναρξη εμφάνισης αποδόμησης αξονικού μακροστροβίλου (vortex 

breakdown) ενώ βασικό αντικείμενο μελέτης είναι η επίδραση παραμέτρων του ροϊκού πεδίου (αριθμός Rossby, λόγος 

ταχυτήτων ζ) στην τοπολογία της φυσαλίδας ανακυκλοφορίας. 
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2.3 Εργασίες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων  

 

C01. Vouros A., Giannadakis A., & Panidis Th., 2003, Round Jets Pairing, Third Meeting of Greek Section of the 

Combustion Institute, P2, pp. 1-8. 

 

Στην παρούσα εργασία μελετάται πειραματικά και υπολογιστικά το στατιστικά μέσο και τυρβώδες πεδίο μιας 

αξονοσυμμετρικής δέσμης εκροής όπως αυτή αναπτύσσεται σε θάλαμο ο οποίος έχει ελεύθερη οροφή. Η ανάλυση 

αφορά την παραμετρική μελέτη της επίδρασης του περιορισμού που επιβάλλει ο θάλαμος στην εξέλιξη της δέσμης 

εκροής αλλά και την εξέταση της περίπτωσης όπου στο χώρο εισέρχεται μια δευτερεύουσα ασθενής δέσμη εκροής η 

οποία συγχωνεύεται από την πρωτεύουσα ισχυρή. 

 

C02. Giannadakis A., Vouros A., Perrakis K., & Panidis Th., 2003, Confined Coaxial Swirl Flow, Third Meeting of 

Greek Section of the Combustion Institute, P4, pp. 1-8 

 

Στην παρούσα εργασία μελετάται υπολογιστικά το ρευστοθερμικό πεδίο που διαμορφώνεται από την 

αλληλεπίδραση μιας εσωτερικής θερμαινόμενης περιδινούμενης δέσμης με μια ισόθερμη δακτυλιοειδή εξωτερική ροή. 

Η διαφορά θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται είναι αρκετά μικρή, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη του ρευστοθερμικού 

πεδίου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ενεργοποίηση ανωστικών δυνάμεων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

προκύπτει η εξάρτηση της κατανομής της θερμοκρασίας από τον αριθμό Reynolds της εξωτερικής ροής, ενώ 

παρουσιάζεται ένα τροποποιημένο μοντέλο Q-Vortex το οποίο κάνει δυνατή την πρόβλεψη του πεδίου ταχυτήτων της 

περιδινούμενης δέσμης σε γεωμετρικά περιορισμένο χώρο με αρκετή επιτυχία. 

 

C03. Giannadakis, A., Romeos, A., Vouros, A., Perrakis, K. & Panidis, Th., 2004, Experimental Investigation of 

Confined Coaxial Swirl Flow, Joint Meeting of the Greek and Italian Sections of The Combustion Institute, Corfu, P24, 

pp 1-6 

 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά στη μελέτη του ισόθερμου ροϊκού πεδίου αλληλεπίδρασης εξωτερικής παράλληλης 

ροής με μια εσωτερική περιδινούμενη δέσμη εκροής. Το ροϊκό πεδίο μελετάται με τη χρήση της μεθόδου Ανεμομετρίας 

Θερμού Νήματος (Hot Wire Anemometry-X probe) για τρείς διαφορετικούς λόγους παροχής μαζών μεταξύ των δύο 

ροών. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει η ισχυρή επίδραση το λόγου παροχής μαζών στη 

διαμόρφωση του διατμητικού στρώματος μεταξύ των δύο ροών. 

 

C04. Vouros A., Giannadakis A., Panidis Th., 2004, Experimental Evaluation of a Basic Staged Combustion 

Configuration, Joint Meeting of the Greek and Italian Sections of The Combustion Institute, Corfu, 17-19 June, P25, pp 

1-6. 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η πειραματική μελέτη ενός σχήματος σταδιακής καύσης. Αναλυτικότερα, 

μελετάται η αλληλεπίδραση μιας ισχυρής, πρωτεύουσας, δέσμης εκροής μια ασθενή ως προς τον προσδιορισμό της 

θέσης συγχώνευσης της ασθενούς από την ισχυρή αλλά και της μίξης μεταξύ των δύο ροών που δημιουργούνται. Οι 

μετρήσεις στην παρούσα εργασία έγιναν με τη μέθοδο Laser Doppler Anemometry. 

 

C05. Giannadakis A., Perrakis K., Romeos A., Panidis Th., 2007, Characteristics of Recirculating Swirl Flows, Third 

European Combustion Meeting, Mediterranean Agronomic Institute Of Chania Crete, Greece 11-13 April  

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρώτη προσπάθεια μελέτης του ροϊκού πεδίου αλληλεπίδρασης μιας 

εσωτερικής περιδινούμενης δέσμης με μια εξωτερική δακτυλιοειδή ροή λαμβάνοντας ως παράμετρο ομοιότητας τον 

τροποποιημένο αριθμό Rossby. Η αρχικός υπολογισμός του αριθμού Rossby επηρεάζεται από το προφίλ ταχύτητας 

εισόδου των δύο ροών στο θάλαμο μέτρησης. Οι μετρήσεις του ροϊκού πεδίου πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο 

Digital Particle Image Velocimetry. Από τα πρώτα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνεται ότι ο τροποποιημένος αριθμός 

Rossby μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά τις τάσεις του πεδίου (διαμόρφωση φυσαλίδας ανακυκλοφορίας, 

διατμητικού στρώματος) τόσο στην περιοχή της ανακυκλοφορίας όσο και στο απόρρεμα της φυσαλίδας 

ανακυκλοφορίας. 
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C6. A. Cavo, A. Giannadakis, K. Perrakis, Th. Panidis., 2010, Experimental Investigation of the Structural 

Development in the Near Field of a Rectangular Turbulent Jet using DPIV and HWA, 2010, Euromech Fluid Mechanics 

Conference – 8 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μετρήσεις στο ροϊκό πεδίο που διαμορφώνεται από μια ελεύθερη δέσμη 

εκροής από ακροφύσιο ορθογωνικής διατομής. Η διεξαγωγή των μετρήσεων έγινε με τις τεχνικές 2D-DPIV και με την 

Ανεμομετρία Θερμού Σύρματος 12 συρμάτων. Παρουσιάζονται στιγμιαίες, στατιστικά μέσες και τυρβώδεις μετρήσεις 

και μετρήσεις στο φασματικό πεδίο συχνοτήτων τους εγγύς και μακρινού πεδίου παρουσιάζοντας τη διαδικασία μίξης 

και εξέλιξης του στροβίλων στο στρώμα μίξης. 

 

C07. Giannadakis A., Panidis T., Romeos A., Perrakis K., 2010, Mixing characteristics of a coaxial swirling jet: An 

experimental study, ETMM8: 8th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and 

Measurements, 9 – 11 June 2010, Marseille, France 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μετρήσεις από το ροϊκό πεδίο που διαμορφώνεται από την επίδραση μιας 

εξωτερικής δακτυλιοειδούς ροής σε μια εσωτερική περιδινούμενη δέσμη. Παρουσιάζεται η μαθηματική και φυσική 

έκφραση του τροποποιημένου αριθμού Rossby και η επίδραση που έχει αυτός σε μεγέθη όπως ο πυρήνας δυναμικού 

της περιδινούμενης δέσμης, ο συντελεστής διάχυσης στροφορμής και η τοπολογία της περιδινούμενης δέσμης. 

 

C08 S. Caneva, I. Weiss, W. Hieg, R. Janssen, D. Rutz, P. Helm, W. Kirchensteiner, M. Wolf, E. Schellekens, D. 

Campogrande, I. Nedelcheva, M. Papež, S. Stelepis, Y. Magiera, Y. Nemish, M. Esitini, M. Merrone Stavros A. Pressas, 

T. Giannadakis, 2010, European Project “Install+RES”: Training Courses for Trainers and Installers of Small Scale 

Renewable Energy Systems, 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference - 5th World Conference on 

Photovoltaic Energy Conversion in Valencia, Spain, on Wednesday 8 September. 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι Ευρωπαϊκές Προοπτικές για τη χρήση συστημάτων ΑΠΕ μικρής 

κλίμακας και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Install+RES” για την εκπαίδευση εγκαταστατών στις συγκεκριμένες 

τεχνολογίες. 

 

C09. I. Weiss, S. Arancon, W. Hieg, R. Janssen, D. Rutz, P. Helm, W. Kirchensteiner, M. Wolf, E. Schellekens, D. 

Campogrande, I. Nedelcheva, M. Papež, S. Stelepis, Y. Magiera, Y. Nemish, M. Esitini, M. Merrone Stavros A. Pressas, 

T. Giannadakis, 2011, How to ensure quality in the installation of small scale Renewable Energy Systems in Buildings: 

The Install+RES “ Train the Trainer” Courses, 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 

Hamburg, Germany, 5 – 9 September. 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι Ευρωπαϊκές Προοπτικές για τη χρήση συστημάτων ΑΠΕ μικρής 

κλίμακας και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Install+RES” για την εκπαίδευση εγκαταστατών στις συγκεκριμένες 

τεχνολογίες. 

 

C10.  I. Weiss, S. Arancon, W. Hieg, R. Janssen, D. Rutz, P. Helm, W. Kirchensteiner, M. Wolf, E. Schellekens, D. 

Campogrande, I. Nedelcheva, M. Papež, S. Stelepis, Y. Magiera, Y. Nemish, M. Esitini, M. Merrone Stavros A. Pressas, 

T. Giannadakis, How to provide qualified installers of small scale Renewable Energy Systems in Buildings: The 

Install+RES Training Courses 2012, 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Frankfurt, 

Germany, 24 – 28 September 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι Ευρωπαϊκές Προοπτικές για τη χρήση συστημάτων ΑΠΕ μικρής 

κλίμακας και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Install+RES” για την εκπαίδευση εγκαταστατών στις συγκεκριμένες 

τεχνολογίες. 
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C11. Alexandros Romeos, Alexandros Vouros, Athanasios Giannadakis, Vicky Papadogianni, Kostas Perrakis, 

Thrassos Panidis, 2013, ΄΄Assessment of Fire Behavior of Materials΄΄, 8th World Conference on Experimental Heat 

Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics June 16-20, Lisbon, Portugal. 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πειραματική και υπολογιστική μελέτη της αντίδρασης σε φωτιά του υλικού 

PMMA (Poly Methyl MethAcrylate) με τη μέθοδο Θερμιδομετρίας Κώνου. Η μελέτη πραγματοποιείται για διαφορετικά 

επίπεδα θερμικής ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται το υλικό (10-50 kW/m2), ώστε να προσδιοριστούν οι θερμοφυσικές 

ιδιότητες του αλλά για την αξιολόγηση του υπολογιστικού μοντέλου προσομοίωσης του φαινομένου.  

 

C12. Romeos A., Giannadakis A., Perrakis K., Panidis Th., 2014, ΄΄Co-rotating Vortex Interaction΄΄, 4th EASN 

Association International Workshop on Flight Physics & Aircraft Design, 27th-29th October, Aachen, Germany 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη της δομής και της δυναμικής ανάπτυξης ενός ζεύγους ομόρροπα 

περιστρεφόμενων στροβίλων απορρέματος κατά τη διαμόρφωση, αλληλεπίδραση και συγχώνευση τους. Οι στρόβιλοι 

δημιουργούνται από διαφορική πτέρυγα τύπου NACA0030. Η μελέτη γίνεται μέσω αναλυτικών πειραματικών 

μετρήσεων των πεδίων ταχύτητας και στροβιλότητας με τη χρήση Ανεμομετρίας Θερμού Σύρματος πολλαπλών 

αισθητήρων.  

 

C13. Romeos A., Giannadakis A., Kalogirou I., Perrakis K., Panidis Th., 2015, “Visualization study of an occluded 

artery with an end-to-side anastomosis”, INASE, 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications 

and Computers – Continuum Mechanics, Zakynthos Island Greece, July 16-20. 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη του αιμοδυναμικού πεδίου μοντέλου αναστομούμενης 

αποφραγμένης αρτηρίας μέσω οπτικοποίησης αυτού. Από την ανάλυση των χαρακτηριστικών του μόνιμου και 

παλμικού ροϊκού πεδίου για διάφορους αριθμούς Reynolds και Womersley προκύπτουν χαρακτηριστικές περιοχές που 

παρουσιάζουν κλινικό ενδιαφέρον και ευθύνονται για την εκ νέου απόφραξη του αγγείου αναστόμωσης, όπως ζώνες 

ανακυκλοφορίας και στροβιλισμού της ροής αλλά και τα χαρακτηριστικά μίξης (τρισδιαστατότητες, προφίλ δέσμης 

εκροής κλπ) της ροής μέσα στο μοντέλο προσομοίωσης. 
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2.4 Ανακοινώσεις Εργασιών σε Συνέδρια (Posters) 
 

P01. Giannadakis A., Perrakis K., Apostolakis E., Mavrilas D., "Experimental and numerical investigation of the 

flow field in a model of human arteries (the double stenosis case)", AERC 2006, 3rd Annual Rheology Conference, 

April 27-29, Hersonisos – Crete  

 

Η παρούσα εργασία αφορά την πειραματική και υπολογιστική μελέτη του αιμοδυναμικού πεδίου όπως αυτή 

διαμορφώνεται σε αρτηρία η οποία παρουσιάζει πολλαπλές στενώσεις. Η προσομοίωση του φυσικού προβλήματος 

αφορά την αορτή ενώ το αίμα προσεγγίζεται ως προς τις ιδιότητες του με κατάλληλο μίγμα νερού γλυκερίνης. 

Παρουσιάζονται μετρήσεις του στατιστικά μέσου και τυρβώδους ροϊκού πεδίου με τη χρήση της μεθόδου Digital Particle 

Image Velocimetry όπου αναδεικνύονται κρίσιμες περιοχές για τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών.  

 

P02. Giannadakis, D. Mavrilas, E. Apostolakis, K. Perrakis, 2006, "An approach to study the flow field in a model 

of sequential stenosed human arteries" Fifth World Congress of Biomechanics - Munich 2006 

 

Η συγκεκριμένη εργασία είναι συναφής με την P1. Από τα αποτελέσματα της μελέτης αποτυπώνεται η έντονη 

επίδραση της ύπαρξης στενώσεων στη δημιουργία ζωνών ανακυκλοφορίας και κατά συνέπεια στην επιτάχυνση της 

διαδικασίας δημιουργίας αθηρωματικών πλακών μακριά από την περιοχή των στενώσεων. 

 

P03. Romeos A., Giannadakis A., Vouros A., Tsoni N., Panidis Th., Perrakis K., 2013, Investigation of the Flow 

Field in an Artery with Double Stenosis, 19th Congress of the European Society of Biomechanics, Patras, Greece, 25-

28 August 
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2.5 Εργασίες σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων με Κρίση της Περίληψης 
 

Σ01. Βούρος Α., Γιανναδάκης Α., & Πανίδης Θ., 2002, Αλληλεπίδραση Ισοθερμοκρασιακών Δεσμών Αέρα, 

ΡΟΗ2002 - 3η Συνάντηση Ερευνητικές Δραστηριότητες στα Φαινόμενα Ροής Ρευστών στην Ελλάδα, Πάτρα, σ. 254-

261. 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα διερεύνησης της αλληλεπίδρασης ισχυρής και 

αδύνατης δέσμης (τζετ) με εφαρμογή σε συστήματα καύσης και στόχο την αύξηση της απόδοσης και την 

ελαχιστοποίηση των παραγόμενων ρύπων. Παρουσιάζονται αποτελέσματα από την υπολογιστική διερεύνηση της 

επίδρασης της κλίσης του δευτερεύοντος ακροφυσίου και του λόγου παροχής ορμής στο παραγόμενο ροϊκό πεδίο και 

στους μηχανισμούς της μίξης. Τα συμπεράσματα της διερεύνησης αυτής θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό 

αντίστοιχης πειραματικής διάταξης και σημείο αναφοράς για την σύγκριση με τα πειραματικά αποτελέσματα. Η εκτίμηση 

του σημείου συμβολής ορίζει πόσο περιβάλλον ρευστό απορροφά κάθε μια δέσμη πριν την μεταξύ τους ανάμιξη. Σε 

βιομηχανικούς φούρνους το περιβάλλον ρευστό συνήθως αποτελείται από προϊόντα της καύσης, που έχουν χάσει 

αρκετή από την ενθαλπία τους. Έτσι η απορρόφηση (ή εγκόλπωση ) τέτοιων στοιχείων από κάθε μια δέσμη πριν την 

καύση των δύο μιγμάτων αραιώνει τα αντιδρώντα και οδηγεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μικρότερη παραγωγή 

οξειδίων του αζώτου.  

 

Σ02. Βούρος Α., Γιανναδάκης Α. & Πανίδης Θ., 2004, Μετρήσεις ταχυτήτων και ανώτερων τυρβωδών όρων σε 

αξονοσυμμετρική δέσμη αέρα, ΡΟΗ2004 - 4η Επιστημονική Συνάντηση Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Μηχανική 

Ρευστών στην Ελλάδα, Αθήνα, σ. 148-154 

 

Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται αναλυτική περιγραφή των στατιστικών ροπών του τυρβώδους ροϊκού 

πεδίου όπως αυτό διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση αξονοσυμμετρικών δεσμών εκροής διαφορετικής έντασης. 

Τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται τόσο κοντά στην έξοδο των δύο ροών όσο και στη θέση συγχώνευσης αλλά 

και κοντά στα όρια της ανεπτυγμένης ροής, βρίσκονται πολύ κοντά σε εκείνα προηγούμενων εργασιών, 

προσεγγίζοντας ικανοποιητικά τη συμπεριφορά των τυρβωδών όρων της ελεύθερης αξονοσυμμετρικής δέσμης στο 

μακρινό από την έξοδο ροικό πεδίο, ακόμα και στις περιοχές υψηλής διαλειπτότητας της ροής. 

 

Σ03. Γιανναδάκης Α., Περράκης Κ., Πανίδης Θ., 2006, Πειραματική διερεύνηση του ροϊκού πεδίου ομοαξονικών 

δεσμών με περιδίνηση, ΡΟΗ 2006 – 5η 3η Συνάντηση Ερευνητικές Δραστηριότητες στα Φαινόμενα Ροής Ρευστών 

στην Ελλάδα, Πάτρα , Σ3-σ.1-8 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναλυτική περιγραφή του μέσου και τυρβώδους πεδίου στην περιοχή της φυσαλίδας 

ανακυκλοφορίας με ιδιαίτερη στην τοπολογία του στροβιλιζόμενου δακτυλίου. Παράλληλα εξετάζεται η επίδραση του 

πεδίο στροβιλότητας στη διατήρηση της στροφορμής της περιδινούμενης δέσμης. 

 

Σ04. Γιανναδάκης Α., Περράκης Κ., Μαυρίλας Δ., 2006, Πειραματική μελέτη του αιμοδυναμικού ροϊκού πεδίου σε 

μοντέλο αρτηρίας παρουσία διαδοχικών στενώσεων, ΡΟΗ 2006 – 5η 3η Συνάντηση Ερευνητικές Δραστηριότητες στα 

Φαινόμενα Ροής Ρευστών στην Ελλάδα, Πάτρα, Σ4-σ. 1-7 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πειραματική μελέτη του αιμοδυναμικού ροϊκού πεδίου αρτηρίας που 

παρουσιάζει διπλή στένωση με τη χρήση της μεθόδου 2D-DPIV. Πρόκειται για μια προσπάθεια του Εργαστηρίου 

Τεχνικής Θερμοδυναμικής σε συνεργασία με μέλη του Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής και την 

Καρδιοθωρακοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών να συνεισφέρει στην 

πειραματική μελέτη σύνθετων ροών με ιατρικό ενδιαφέρον εμπλουτίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ήδη υπάρχουσα 

κλινική εμπειρία. Η μελέτη αφορά το ροϊκό πεδίο που διαμορφώνεται, σε συνθήκες μόνιμης ροής, από την ύπαρξη δύο 

όμοιων στενώσεων τοποθετημένων συμμετρικά ως προς το μέσο του αγωγού με βαθμό απόφραξης 75%. Στα πλαίσια 

της μελέτης γίνεται καταγραφή του μέσου και τυρβώδους πεδίου που δημιουργείται λόγω της ύπαρξης των στενώσεων.  

Από τα συμπεράσματα της μέχρι τώρα μελέτης προκύπτει ότι το αιμοδυναμικό πεδίο αρτηρίας σε συνθήκες 

μόνιμης ροής, για την περίπτωση όπου αυτή οποία παρουσιάζει διπλή στένωση επιβεβαιώνεται η δημιουργία ζωνών 

ανακυκλοφορίας στα τοιχώματα του αγωγού και η παρουσία ισχυρού διατμητικού στρώματος στην περιοχή 

αλληλεπίδρασης των ζωνών με τη δέσμη ρευστού όπως αυτή εκρέει από τις στενώσεις. Η αποκόλληση της ροής, λόγω 
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της ανακυκλοφορίας του ρευστού προκαλεί πτώση πίεσης ενώ η δημιουργία των ισχυρών διατμητικών τάσεων οδηγεί 

σε περαιτέρω ιξώδεις απώλειες. Ο υψηλός βαθμός στένωσης οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα τύρβης τα οποία αποτελούν 

τον κύριο μηχανισμό απωλειών για το αιμοδυναμικό πεδίο της αρτηρίας. 

 

Σ05. Γιανναδάκης Α., Ρωμαίος Α., Ναξάκης Α., Τζουβελέκης Α., Περράκης Κ., Πανίδης Θ.,, 2010, Πειραματική 

Μελέτη του Τρισδιάστατου Στρώματος Μίξης σε Ομοαξονικές Ροές με Περιδίνηση, ΡΟΗ 2010 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών, Θεσσαλονίκη, 12-13 Νοεμβρίου 

 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην πειραματική μελέτη ομοαξονικών ροών με περιδίνηση και αποτελεί τμήμα 

συνεχιζόμενης έρευνας, η οποία διεξάγεται στο Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής (Giannadakis et al., 2004, 

2008). Περιγράφεται το τρισδιάστατο διατμητικό στρώμα μίξης που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση μιας 

εσωτερικής περιδινούμενης δέσμης και μιας εξωτερικής παράλληλης δακτυλιοειδούς ροής μέσω της ανάλυσης και 

σύγκρισης πέντε διαφορετικών περιπτώσεων ως προς τις συνθήκες εισαγωγής. Η δημιουργία της περιδίνησης 

βασίζεται στην εφαπτομενική έγχυση ρευστού. Οι μετρήσεις που παρουσιάζονται για το στατιστικά μέσο και τυρβώδες 

ροϊκό πεδίο έγιναν με τη μέθοδο Ταχυμετρίας Απεικόνισης Τροχιοδεικτικών Σωματιδίων (Particle Image Velocimetry, 

PIV) και με τη μέθοδο Ανεμομετρίας Θερμού Σύρματος (Hot Wire Anemometry, HWA) τύπου Χ. Για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικοί αδιάστατοι αριθμοί (αριθμός Rossby, συντελεστής διάχυσης 

στροφορμής) οι οποίοι έχουν εισαχθεί από τους συγγραφείς και φαίνεται να μπορούν να περιγράψουν ικανοποιητικά 

τις τάσεις της ροής αλλά και από τη θεωρία οριακού στρώματος με κατάλληλες τροποποιήσεις, ώστε να μπορούν να 

περιγράψουν ομοαξονικές ροές. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αναδεικνύουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης 

φυσικών μηχανισμών που αναπτύσσονται, όπως οι δυνάμεις που οφείλονται στη συμπαράσυρση μεταξύ των δυο 

ροών και στην περιδίνηση του ρευστού αλλά και της επίδρασης που έχει η τοπολογία του πεδίου ανακυκλοφορίας που 

δημιουργείται, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας μίξης μεταξύ των δύο 

ρευστών 

 

Σ06. Γιανναδάκης Α., Βούρος Α., Ρωμαίος Α., Περράκης Κ., Πανίδης Θ., 2012, Υπολογιστική προσομοίωση 

εξάπλωσης φωτιάς σε μη προσβάσιμες περιοχές αεροσκαφών, ΡΟΗ 2012 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα 

Ροής Ρευστών Βόλος, 16-17 Νοεμβρίου, 2012 

 

Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη εξάπλωσης φωτιάς σε μη προσβάσιμες περιοχές αεροσκαφών μέσω της 

χρήσης υπολογιστικών μοντέλων και εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP7 AircraftFire (Fire 

Risk Assessment and Increase of Passenger Survivability) στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Τεχνικής 

Θερμοδυναμικής. 

 

2.6 Τεχνικές Εκθέσεις 

 
TE01. Alexandros Romeos, Athanasios Giannadakis, Thrassos Panidis: D1.3 From Fire Scenarios to Generic 
Laboratory Scale Fire Configurations. Aircraft Fire Project, No. FP7-2010-265612-CP-FP (2011) 

TE02.  Giannadakis Athanasios, Vouros Andreas, Romeos Alexandros: D4.0.9 Report on Gaps and Requirements 
for Air Quality Models from plume to local (airport) scale. ECATS, Project No. ANE-CT- 2005-012284 (2008) 

TE03. Giannadakis Athanasios, Vouros Andreas, Romeos Alexandros, Costas Helmis, Klaus Schafer: D5.c.17 
Technical report on Air Quality Studies. ECATS, Project No. ANE-CT-2005-012284 (2008) 

TE04. Y. Skouras, A. Vouros, A. Romeos, A. Giannadakis, P. Koutmos, D. Tourde, A. Nas: D6.5.12 First status 
report about engine technology - atmospheric science interface development. ECATS, Project No. ANE-CT-2005-
012284, (2007) 
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