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Στόχος και Περιεχόμενα της Παρουσίασης   



Σύντομα Στοιχεία Βιογραφικού (www.sealab.gr) 

Διδακτορικό Δίπλωμα, Ε.Μ. Πολυτεχνείο, 1988, με 

υποτροφία του Ιδρύματος Μποδοσάκη 

 

Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1983  

 

Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1988 

 

Επάρκεια Γαλλικής γλώσσας, Αγγλικής, Βασικά 

Γερμανικά (Επίπεδο Mittelstufe) 



Σύντομα Στοιχεία Βιογραφικού (www.sealab.gr) 

Οκτώβριος 1993: Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος 

Μηχανολογίας της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Πειραιά (Κάτοχος Διδακτορικού) 

 

Μάρτιος 2000: Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά 

 

Ιούνιος 2003: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά 

 

Ιούλιος 2009: Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά 

 

Ιούλιος 2018: Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 

Οκτώβριος 2017:  Εκλεγμένος  εκπρόσωπος  ΠΑΔΑ  στο  ΕΛΙΔΕΚ 

 

Νοέμβριος 2018:  Εκλεγμένος  αντιπρόεδρος  ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ 

 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (www.sealab.gr) 

Διδασκαλία (1991) Ενεργειακών, 

Περιβαλλοντικών μαθημάτων 

καθώς και  μαθημάτων  Ο/Τ  

Αξιολόγησης  Επενδύσεων 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (www.sealab.gr) 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 

 

 

 

 

MSc in Energy Systems (2006), 

Heriot-Watt University 

 

 

ΠΜΣ σε Ενεργειακά & 

Περιβαλλοντικά Έργα 
 

Αιολικό Πάρκο 

Κιθαιρώνας 
Ξάνθη, 

Sunlight 



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
(Δεκέμβριος 2018) 

145 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά 

Αναγνωρισμένου Κύρους 

 

18 Κεφάλαια  σε  Επιλεγμένες  Επιστημονικές  Εκδόσεις 

 

274 Επιστημονικές Εργασίες-Ανακοινώσεις σε Διεθνή 

Συνέδρια 

 

93 Επιστημονικές Εργασίες-Ανακοινώσεις σε καθιερωμένα 

Εθνικά Επιστημονικά Συνέδρια 

 

23 Εργασίες σε καθιερωμένα Επαγγελματικά Περιοδικά 

αναγνωρισμένου κύρους. 

 

Συνολικά περισσότερες από 550 Εργασίες. 

 



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Απρ. 2019) 

Citations 3600+, h=36 

 

Citations 4500+, h=42 

 

Associate Editor (2006-…): 

Renewable Energy (IF=5) 
 

 

Editorial Board: Applied Energy (IF=8.5) 
 

Κριτής σε περισσότερα από 50 Διεθνή Περιοδικά 
 

Conference Chair (Sept. 2018) of the 

REM2018 International Conference, Rhodes. 
 

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Κριτής  

σε περισσότερα από 30 Συνέδρια 

 

http://nl.sitestat.com/elsevier/elsevier-com/s?ScienceDirect&ns_type=clickout&ns_url=http://www.sciencedirect.com/science/journal/09601481


ΑΝAΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 



ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

PHAROS – ARISTEIA II 

E.U. – FP7 

PRISMI 
 

Interreg 

Napoleon (Hellenic-French) 

Collaborative Project 

 



ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

HORIZON 2020 - PROJECT TILOS 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Δ/ντης Εργαστήριου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ (1993-…) 

 

Δ/ντης Ενεργειακού Τομέα (2003-2008) 

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχ. (2008-2014) 

 

Δ/ντης ΚΤΕ Πειραιά & Νήσων (2015-2019) 

 

Δ/ντης Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Ενέργειας (2015-…) 

 

Μέλος ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πειραιά (2004-2007) & Αντιπρόεδρος ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ (2018-…) 

 

Δ/ντης ΔΠΜΣ MSc in Energy Systems (2006-…) 

 

Δ/ντης ΠΜΣ Ενεργειακά-Περιβαλλοντικά Έργα (2014-2018) 

 

Μέλος ΟΜΕΑ Τμήματος Μηχ.-Μηχ. (2012-…), Άριστη Εξωτερική Αξιολόγηση  
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Περισσότερες πληροφορίες και … εικόνες 

Βιογραφικό Ιωάννη Κ. Καλδέλλη 

Youtube Video: http://bit.ly/2Jx5jVY 
 

CV: http://bit.ly/2VuQSZU 
 

Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ: www.sealab.gr 
 

MSc in Energy Systems: 

http://mscenergysystems.teipir.gr/ 

  

ΠΜΣ Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά Έργα:  

https://mbaenergy.gr/ 

 

http://bit.ly/2Jx5jVY
http://bit.ly/2VuQSZU
http://www.sealab.gr/
http://mscenergysystems.teipir.gr/
https://mbaenergy.gr/
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Μέρος Β: Στόχος και όραμα για το Πανεπιστήμιο  

Ακολούθως παρουσιάζονται οι απόψεις μας για τα  

κυριότερα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει για 

πρώτη φορά η νέα πρυτανική αρχή, στα πλαίσια 

συλλογικών αποφάσεων και συνεργασίας με όλα τα 

μέλη του Πανεπιστημίου μας… 
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

 με πέντε Σχολές και 26 Τμήματα που περιλαμβάνουν ένα 

ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων, και μάλιστα σε μερικές 

περιπτώσεις μοναδικές ειδικότητες σε όλα τα ελληνικά 

πανεπιστήμια,    

 αναδεικνύεται ως το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της 

xώρας, το οποίο μάλιστα έχει πλεονεκτική γεωγραφική θέση, 

στο οικονομικό κέντρο της χώρας, 

 αλλά και με πολλές δυσκολίες λόγω του ότι είναι νεοσύστατο 

και όχι ιδιαίτερα γνωστό στην ελληνική κοινωνία και τους εν 

δυνάμει φοιτητές μας και απαιτεί κοινή πορεία όλων μας!  
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (συνέχεια)   

 Το ΠΑΔΑ δημιουργήθηκε μόλις πριν από ένα χρόνο μετά από τη 

συνένωση δύο εξαιρετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά με 

διαφορετική ιστορία, νοοτροπία και τρόπο λειτουργίας.  
 

 Στα πλαίσια αυτά η νέα πρυτανική αρχή θα πρέπει να διατυπώσει 

για πρώτη φορά και συλλογικά το όραμα και τους στόχους του 

νέου Πανεπιστημίου. Αυτό θα συντελέσει στην εναρμόνιση 

ανθρώπων (κυρίως) και την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενιαίων 

πλέον αποτελεσματικών και διαφανών διαδικασιών λειτουργίας.  
 

 Υπάρχει μεγάλη διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία σε συνενώσεις 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά όχι στην Ελλάδα.  
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Το όραμα και οι στόχοι μας  

Οι άξονες της νέας πρυτανικής αρχής που καλούμαστε να 

εκλέξουμε για πρώτη φορά θα πρέπει να αναφέρονται:  

 στην εκπαίδευση,  

 την έρευνα,  

 τη φοιτητική μέριμνα,  

 την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 

 την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΑΔΑ,  

 τις υποδομές,  

 την άρρηκτη σχέση μας με την κοινωνία. 
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Εκπαίδευση  

Εκπαιδευτική Αριστεία μέσα από  

Διαρκή αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των 

Προγραμμάτων Σπουδών.  

Ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του 

Πανεπιστημίου σε μοναδικές στον ελληνικό 

πανεπιστημιακό χώρο ειδικότητες, εμπειρία στην 

εφαρμογή, υποδομές. 

Ποιότητα και αναγνώριση των Προγραμμάτων 

Σπουδών.  

Ενημέρωση και προσέλκυση φοιτητών από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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Μεταπτυχιακά Προγράμματα   

Στο ΠΑΔΑ λειτουργούν περί τα 50 ΠΜΣ με πάνω από 2000 φοιτητές από όλα 

τα θεματικά πεδία και τις περιοχές της χώρας, που έχουν επί σειρά ετών 

δημιουργήσει το 80% του κύκλου εργασιών και των εσόδων των ΕΛΚΕ των 

δύο Ιδρυμάτων.  

Τα ΠΜΣ χρειάζονται ενίσχυση μέσα από:   

 Ενθάρρυνση και υποστήριξη με την προσέλκυση φοιτητών και 

ακαδημαϊκών μελών υψηλών προσόντων 

 Άρση των ολοένα εντεινόμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών που 

δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την προοπτική τους  

 Ενίσχυση των δράσεων προβολής και υποστήριξης (ήδη το τμήμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών επιτελεί εξαίρετο έργο επί αυτού) 

 Προσέλκυση φοιτητών γειτονικών (και όχι μόνο) περιοχών μέσα από την 

καθιέρωση ξενόγλωσσων προγραμμάτων. 

 

…. 
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Έρευνα  

 Υπάρχουν πολύ αξιόλογες ερευνητικές δραστηριότητες με την 

επίπονη προσπάθεια των μελών του ΠΑΔΑ πολλές φορές χωρίς 

υποστήριξη και με έλλειψη ερευνητικής πολιτικής και 

προσανατολισμού του Ιδρύματος.  

 Χρειάζεται η ενίσχυση των δυνατοτήτων των Τμημάτων,  του 

ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών για την αξιοποίηση 

των νέων πλέον δυνατοτήτων του (π.χ. εκπόνηση διδακτορικών) 

και τη συμμετοχή σε εθνικές και ευρωπαϊκές ερευνητικές 

δραστηριότητες, ώστε  να καταστεί το ΠΑΔΑ ένας ισχυρός και 

ελκυστικός ερευνητικός εταίρος.  



21 

Έρευνα (συνέχεια)   

 Υποστήριξη της συμμετοχής των μελών του ΠΑΔΑ σε 

Συνέδρια, σε περιοδικά και σε δράσεις προβολής και 

διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

 Προβολή του ΠΑΔΑ και ενίσχυση της ερευνητικής / 

ακαδημαϊκής του θέσης (συμμετοχή σε δραστηριότητες – 

εκπροσώπηση σε φορείς…)  

 Άρση της γραφειοκρατίας και των συνεχώς εντεινόμενων 

δυσκολιών στη διαχείριση ερευνητικών έργων 

 Διαρκής ενημέρωση των μελών του ΠΑΔΑ για τις 

προκύπτουσες δυνατότητες και ευκαιρίες  

 Διασύνδεση με άλλους ερευνητικούς φορείς και ιδρύματα  
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Φοιτητική μέριμνα και δράσεις   

Η δύναμη και η προοπτική του ΠΑΔΑ είναι οι φοιτητές του. Θα πρέπει να 

υλοποιηθούν μία σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες για την άριστη φοιτητική 

μέριμνα και ενθάρρυνση, όπως:  

 Βελτίωση επικοινωνίας με τις Γραμματείες των Τμημάτων,  

 Ενίσχυση με υποτροφίες φοιτητών με οικονομικές δυσκολίες, 

 Υποστήριξη της φυσικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης,  

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο,  

 Δωρεάν παροχή συγγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού,  

 Βελτίωση συνθηκών εστίασης και  διαμονής,  

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες,  

 Ιατρική περίθαλψη,  

 Σύνδεση με επαγγελματικούς φορείς και συνεργασία με συλλόγους αποφοίτων,  

 Διευκόλυνση στη Μετακίνηση φοιτητών,  Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, 

 Ενίσχυση της κινητικότητας με τα προγράμματα ERASMUS κλπ.,  

 Ενθάρρυνση της αριστείας.   
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Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Ενίσχυση των μελών ΔΕΠ στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους 

δραστηριότητες και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων  

 Προσπάθεια αύξησης μελών διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού 

 Επιτάχυνση των διαδικασιών εκλογών και εξέλιξης  

 Εφαρμογή της νομοθεσίας στην αξιοποίηση των μελών ΕΔΙΠ και 

ΕΤΕΠ και ενθάρρυνσή τους για περαιτέρω συμμετοχή στην έρευνα  

 Ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση του υψηλής ποιότητας 

διοικητικού προσωπικού που στηρίζει επί χρόνια τα Ιδρύματά μας  

 Υποστήριξη της μονιμοποίησης των μελών του έκτακτου 

προσωπικού που επί σειρά ετών καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες του 

Ιδρύματος  

 Ενίσχυση των παροχών του ΠΑΔΑ στα μέλη του (φροντίδα παιδιών, 

ιατρική περίθαλψη, γυμναστήρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.λπ.)  

 



Διαδικασίες – Οργάνωση – Λειτουργία  

 Διαφανή συστήματα λήψης αποφάσεων και ενίσχυση της 

αξιοκρατίας 

 Διαρκής βελτίωση συνθηκών λειτουργίας όλων των εργαζομένων  

 Εναρμόνιση διαφορετικών συνθηκών και διαφορετικής νοοτροπίας 

των ενωθέντων Ιδρυμάτων 

 Εσωτερικές συνέργειες μέσα από κοινές δράσεις έρευνας – 

εκπαίδευσης – προβολής κ.λπ.  

 Ενθάρρυνση της προβολής του ΠΑΔΑ μέσα από συνέδρια, ημερίδες, 

εκδηλώσεις, κ.λπ. 

 Διαρκής πληροφόρηση για την εσωτερική λειτουργία και τις δράσεις 

των μελών μέσα από newsletter, ηλεκτρονική σελίδα,   

 Επιτάχυνση, απλοποίηση, προτυποποίηση όλων των διαδικασιών  
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Ανάπτυξη των "Campus" προς όφελος των φοιτητών 
και των εργαζομένων  

Διεκδίκηση πόρων και συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε έργα αναβάθμισης 

των χώρων (π.χ. ηλεκτρικό λεωφορείο, βιοκλιματικός σχεδιασμός, 

συμπαραγωγή) 

Δημιουργία πρότυπων κέντρων ενεργειακής μηδενικής κατανάλωσης και 

ανακύκλωσης - επαναχρησιμοποίησης  

Αξιοποίηση Σύγχρονων Τεχνολογιών  

 Πληροφορικής – Επικοινωνιών   

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  

σε διάφορα θέματα τεχνικά, κοινωνικής  

πρόνοιας, υγείας στους δήμους της Δ.Α  

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας των  

αποφοίτων μας (π.χ. Γραφείο Διασύνδεσης και άλλες δομές)  

Δράσεις ενημέρωσης – εκδηλώσεις ανάδειξης  
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Σύνδεση με την (τοπική) κοινωνία  

 Ενίσχυση των σχέσεων και των δεσμών με την τοπική κοινωνία και 

το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο  

 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε διάφορα τεχνικά θέματα, 

θέματα κοινωνικής πρόνοιας, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.α., 

στους δήμους της Δυτικής Αττικής  

 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας – επαγγελμα- 

     τικής προοπτικής κατοίκων της περιοχής 

 Δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης – 

ανάδειξης του χαρακτήρα της περιοχής. Άνοιγμα πυλών ώστε η 

κοινωνία να γνωρίσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του 

ΠΑΔΑ και διαρκής αλληλεπίδραση με την κοινωνία 

 



Σύνδεση με κοινωνία – ενίσχυση δεσμών 
πανεπιστημίου και παραγωγής  

 Ανάπτυξη Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στο ΠΑΔΑ με      

προτεραιότητα στους κατοίκους  της περιοχής. 

 

 Συνεργασία με παραγωγικούς φορείς για επίλυση 

    προβλημάτων και απασχόληση αποφοίτων. 

 

 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας από την κοινωνία και τις 

επιχειρήσεις προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου (π.χ. 

ηλεκτροκίνηση, υποστήριξη απομονωμένων κοινοτήτων,  ανακύκλωση, 

προστασία περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας, παροχή 

καλλιτεχνικού έργου, παροχή υπηρεσιών υγείας, οικονομικές-λογιστικές 

συμβουλές, τουριστικές δραστηριότητες ..).     

 

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (It’s a teamwork) 

Μέλη της Ερευνητικής και Εκπαιδευτικής μας Ομάδας είναι: 

1. J.K. Kaldellis (Head of SEALAB) 7.  George Tzanes 

2. Kosmas Kavadias    8.   Kostas Christopoulos  

3. George Spyropoulos    9.   George Nomikos 

4. Dimitrios Zafirakis    10.  Manos Kostopoulos  

5. Christiana Papapostolou   11.  Giota Koiliari  

6. Takis Ktenidis    12.  Rania Vardaki 
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 


