ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΚΛΕΚΣΟΡΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ
ηα Υαληά, ζήκεξα, εκέξα Παξαζθεπή, 25 Ννεκβξίνπ 2011 θαη ψξα 11:00π.κ.
ζπλήιζε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, Γξ Ησάλλε Μαθξή, ην
Δθιεθηνξηθφ ψκα (Δ..) πνπ νξίζηεθε κε ηελ, κε αξηζκφ 1216/30-6-2011, Πξάμε ηνπ
πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Δ.Η. Κξήηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη ηηο εξγαζίεο κνληκνπνίεζεο
ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Γξ Καπεηαλάθε Διεπζεξίνπ ζηε
βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Ψεθηαθά Ηιεθηξνληθά κε
Έκθαζε ζην Σρεδηαζκό Οινθιεξωκέλωλ Ηιεθηξνληθώλ Σπζηεκάηωλ».
Μέιε Εθιεθηορηθού ώκαηος:
 Αλησληδάθεο Δκκαλνπήι , Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ΣΔΗ Κξήηεο
 Σαηαξάθεο Μηραήι, Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ΣΔΗ Κξήηεο
 Μαθξήο Ησάλλεο , Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ΣΔΗ Κξήηεο
 Βαξδηάκπαζεο Ησάλλεο , Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ΣΔΗ Κξήηεο
 Κφθθηλνο Δπάγγεινο , Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ΣΔΗ Κξήηεο
 Υαηδάθεο Ησάλλεο , Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ΣΔΗ Κξήηεο
 Γεσξγίνπ Δπζηξάηηνο , Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνινγίαο ΣΔΗ Κξήηεο
 Κνξλήιηνο Νηθφιανο , Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνινγίαο ΣΔΗ Κξήηεο
 Γξαθάθεο Δκκαλνπήι , Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Ζιεθηξνινγίαο ΣΔΗ Κξήηεο
 Καηζαξάθεο Νηθφιανο , Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Γεληθφ Σκήκα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ
ΣΔΗ Κξήηεο

 Μπαθαξέδνο Δπζχκηνο , Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Μνπζηθήο Σερλνινγίαο &
Αθνπζηηθήο ΣΔΗ Κξήηεο

Παρόληες:
 Αλησληδάθεο Δκκαλνπήι , Καζεγεηήο
 Σαηαξάθεο Μηραήι, Καζεγεηήο
 Μαθξήο Ησάλλεο , Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
 Βαξδηάκπαζεο Ησάλλεο , Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
 Κφθθηλνο Δπάγγεινο , Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
 Υαηδάθεο Ησάλλεο , Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
 Γεσξγίνπ Δπζηξάηηνο , Καζεγεηήο
 Κνξλήιηνο Νηθφιανο , Καζεγεηήο
 Γξαθάθεο Δκκαλνπήι , Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
 Καηζαξάθεο Νηθφιανο , Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
 Μπαθαξέδνο Δπζχκηνο , Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Ο Γξ Γεσξγίνπ Δπζηξάηηνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ζιεθηξνινγίαο ΣΔΗ Κξήηεο,
παξίζηαηαη ζε αλαπιήξσζε (κε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 7,
άξζξνπ 24 ηνπ Ν.3549/2007) ηνπ Γξ Καιηαθάηζνπ Ησάλλε, Καζεγεηή Σκήκαηνο
Ζιεθηξνληθήο ΣΔΗ Κξήηεο, ν νπνίνο θαηά ηε ζεκεξηλή, δεχηεξε ζπλεδξίαζε ηνπ
παξφληνο Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο βξίζθεηαη ζε λφκηκε εθπαηδεπηηθή άδεηα.
Δθ ησλ παξφλησλ, νη θ.θ. Αλησληδάθεο Δκκαλνπήι, Σαηαξάθεο Μηραήι, Γεσξγίνπ
Δπζηξάηηνο, Κνξλήιηνο Νηθφιανο, Γξαθάθεο Δκκαλνπήι, Καηζαξάθεο Νηθφιανο θαη
Μπαθαξέδνο Δπζχκηνο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κέζσ ηειεδηάζθεςεο βάζεη ησλ
παξ. 5, άξζξν 34, Ν.3848/2010 θαη Κ.Τ.Α. αξηζκ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24-2-2011 ΦΔΚ
433/Β /17-3-2011 πεξί «πλεδξίαζεο πιινγηθψλ Οξγάλσλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Η. κε
ηειεδηάζθεςε».
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Ήηαλ επίζεο παξψλ θαη ν ππνςήθηνο γηα κνληκνπνίεζε, Γξ Καπεηαλάθεο
Διεπζέξηνο. Απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο δελ
παξεπξέζε θαλείο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία ησλ κειψλ ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο, ν
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο θαη κέινο ηνπ Δ.., Γξ Ησάλλεο Μαθξήο, αλαθνίλσζε ηελ
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη δήηεζε απφ ην ψκα λα νξίζεη Πξφεδξν, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 16 ηνπ Ν.1404/1983, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (παξ. 14, άξζξν 3 ηνπ
Ν.2916/2001).
Ο Γξ Μαθξήο Ησάλλεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, νξίδεηαη νκφθσλα Πξφεδξνο
ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο, ν νπνίνο θαη απνδέρεηαη.
Υξέε Γξακκαηέαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ εθηειεί ε θα Επκβξαγνχ
Διέλε, Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Δ.., Γξ Μαθξήο Ησάλλεο, θαιεί ηνλ ππνςήθην λα ζπκκεηέρεη
ζηηο αξρηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Δ.. γηα ηε κνληκνπνίεζή ηνπ ζηε ζέζε ηνπ Δπίθνπξνπ
Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Ψεθηαθά Ηιεθηξνληθά κε Έκθαζε ζην Σρεδηαζκό
Οινθιεξωκέλωλ Ηιεθηξνληθώλ Σπζηεκάηωλ».
Πρόεδρος:
Σν άξζξν 4 ηνπ Ν.2916 (ΦΔΚ 114/Α΄/11-6-2001) «Γηάξζξσζε ηεο Αλψηαηεο
Δθπαίδεπζεο θαη ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Σνκέα απηήο», αλαθέξεη
ζπγθεθξηκέλα φηη: «Οη Επίθνπξνη Καζεγεηέο θαη νη Καζεγεηέο Εθαξκνγώλ, κεηά ηε
ζπκπιήξωζε ηξηώλ εηώλ παξακνλήο ζηε βαζκίδα, έρνπλ ην δηθαίωκα λα δεηήζνπλ κε
αίηεζή ηνπο ηε κνληκνπνίεζή ηνπο ζηε ζέζε ηεο βαζκίδαο πνπ θαηέρνπλ. Η αίηεζε
ππνβάιιεηαη ππνρξεωηηθώο κέζα ζε πξνζεζκία δύν κελώλ από ηε ζπκπιήξωζε ηεο
ηξηεηίαο. Η θξίζε γηα κνληκνπνίεζε γίλεηαη από ην νηθείν εθιεθηνξηθό ζώκα θαη’ αλάινγε
εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 16. Σην εθιεθηνξηθό απηό ζώκα κεηέρνπλ όζνη
θαηέρνπλ κόληκε ζέζε ζηελ ίδηα κε ηνλ αηηνύληα βαζκίδα θαη ζηηο αλώηεξεο από απηή
βαζκίδεο. Αλ ε θξίζε είλαη ζεηηθή ν αηηώλ κνληκνπνηείηαη ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη. Αλ ε θξίζε
είλαη αξλεηηθή ή αλ δελ ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε ιήγεη απηνδηθαίωο ε ζεηεία ηνπ
θξηλόκελνπ. Η θξίζε γηα κνληκνπνίεζε βαζίδεηαη θπξίωο ζην ζπλνιηθό δηδαθηηθό,
εξεπλεηηθό, δηνηθεηηθό θαη γεληθώο θάζε κνξθήο έξγν ηνπ αηηνύληα ζην Τ.Ε.Ι., όπωο
εηδηθόηεξα νξίδεη ν εζωηεξηθόο θαλνληζκόο».
ηε ζπλέρεηα ν Γξ Η. Μαθξήο αλαγηγλψζθεη ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε, ε νπνία
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ.
Μεηά ηελ αλάγλσζε ηεο Δηζεγεηηθήο ΄Δθζεζεο θαιείηαη ν παξεπξηζθφκελνο
ππνςήθηνο γηα κνληκνπνίεζε, Γξ Δ. Καπεηαλάθεο, λα απαληήζεη ζε δηεπθξηληζηηθέο
εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο.
Σην ζεκείν απηό ν θ. Δξαθάθεο Εκκαλνπήι εξωηά:
«ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε, ζηελ παξάγξαθν γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζαο,
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δηδαθηηθφ έξγν ε επίβιεςε/ζπλεπίβιεςε δχν κφλν πηπρηαθψλ
εξγαζηψλ ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ην ιφγν;»
Ο Δξ Ε. Καπεηαλάθεο απαληά:
«Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο δελ
επηιέγνπλ κέρξη ηψξα ηα ζέκαηα ηα νπνία εγψ ζεσξψ ζπκβαηά κε κηα πηπρηαθή εξγαζία.
Οη πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ πξνζθέξσ απαηηνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο απαηηεηηθή
δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο, γεγνλφο ην νπνίν θαίλεηαη ζπρλά λα ηνπο
απνζαξξχλεη λα επηιέμνπλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία. Όηαλ δεηψ απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο λα
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επηιέμνπλ κφλνη ηνπο ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπο, ε απάληεζε πνπ κνπ δίλνπλ
είλαη ζηνηρεηψδεο, φπσο π.ρ. «λα ζαο θάλνπκε κηα κεηάθξαζε».
Σην ζεκείν απηό ν θ. Ταηαξάθεο Μηραήι εξωηά:
«Έρεηε έλα πνιχ θαιφ αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ κέρξη ηψξα. Σί
ζθνπεχεηε λα θάλεηε ηα επφκελα ρξφληα εξεπλεηηθά ζηα Υαληά;»
Ο Δξ Ε. Καπεηαλάθεο απαληά:
«Δξεπλεηηθά ζθνπεχσ λα κειεηήζσ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θσηνπνιπκεξηθψλ
ζηξσκάησλ γηα εθαξκνγέο δνζηκεηξίαο, δει. αλίρλεπζεο θαη κέηξεζεο ηεο ηνλίδνπζαο
αθηηλνβνιίαο. πγθεθξηκέλα, ε ηερλνινγία αλίρλεπζεο πνπ πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζεί
βαζίδεηαη ζε κηα απιή θαη πξσηφηππε ηδέα, απηή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο πνιπκεξηθψλ
ζηξσκάησλ πνπ πεξηέρνπλ άιαηα θσηνπαξαγσγνχο νμένο σο δηειεθηξηθά πχιεο γηα ηελ
θαηαζθεπή νξγαληθψλ αληρλεπηψλ κεηάιινπ-κνλσηή-εκηαγσγνχ (Metal-InsulatorSemiconductor, MIS). Ζ παξαπάλσ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα απαηηεί έλα βαζηθφ
εμνπιηζκφ νξγάλσλ κέηξεζεο, ν νπνίνο δπζηπρψο δελ ππάξρεη ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο.
Θα κεξηκλήζσ ψζηε απηφο ν εμνπιηζκφο ζα απνθηεζεί άκεζα.»
Ο Γξ Μ.Σαηαξάθεο απφ ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Παξαξηήκαηνο Υαλίσλ παξαηεξεί φηη ζα
παξαζρεζεί θάζε δπλαηή ππνζηήξημε ψζηε λα απνθηεζεί ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο.
ην ζεκείν απηφ θαη επεηδή δελ ππάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο πξνο ηνλ ππνςήθην,
απνρσξεί ν ππνςήθηνο Γξ Διεπζέξηνο Καπεηαλάθεο.
Αθνχ έρεη απνρσξήζεη ν ππνςήθηνο, ην Δθιεθηνξηθφ ψκα πξνρσξεί ζηνλ έιεγρν
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί. Απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη φηη ν θάθεινο
ηνπ ππνςεθίνπ είλαη πιήξεο, αθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα έγγξαθα
πνπ αθνξνχλ ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηελ πξνυπεξεζία ηνπ, ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ηνπ
έξγν ζχκθσλα θαη κε ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε.
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ηα κέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο :
Ανηωνιδάκης Δμμανοσήλ
«Ο θ. Διεπζέξηνο Καπεηαλάθεο θαηά ηε κέρξη ηψξα ζεηεία ηνπ ζην ΣΔΗ Κξήηεο έρεη
επηδείμεη εμαίξεην εθπαηδεπηηθφ, δηνηθεηηθφ έξγν θαζψο θαη εξεπλεηηθφ έξγν. Γίδαμε κε
δήιν καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζπλέγξαςε ζεκεηψζεηο γηα απηά. Δπέβιεςε πηπρηαθέο
εξγαζίεο. Οη θνηηεηέο έρνπλ άξηζηε γλψκε απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ. Αλέιαβε θαη έθεξε
εηο πέξαο δηνηθεηηθφ έξγν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. πλέγξαςε
εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο θαη ζπκκεηείρε ζε 4 εξεπλεηηθά έξγα. Έρεη δεκηνπξγήζεη
ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθνχο θνξείο δηεζλψο, θαη έρεη επηηπρεκέλεο εξεπλεηηθέο
πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. Έρεη αμηνζεκείσην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν δεκνζηεπκέλν
εξεπλεηηθφ έξγν κε 25 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 6 δεκνζηεχζεηο
ζε πξαθηηθά δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, 12 παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, 1 θεθάιαην ζε
βηβιίν, θαη 1 δίπισκα επξεζηηερλίαο. Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ησλ 400 εηεξναλαθνξψλ
ζην έξγν ηνπ.»
Ταηαράκης Μιταήλ
«Ο Γξ Διεπζέξηνο Καπεηαλάθεο έρεη επηδείμεη ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ
έξγν ζην Σκήκα. Έρεη δηδάμεη κε δήιν ηα καζήκαηα πνπ ηνπ έρεη αλαζέζεη ην Σκήκα. Οη
θνηηεηέο έρνπλ πνιχ θαιή γλψκε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Σν ζπλνιηθφ
ηνπ επηζηεκνληθφ έξγν είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγν. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη 25
δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 1 δίπισκα επξεζηηερλίαο, 6
δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, 2 πξνζθεθιεκέλεο νκηιίεο ζε δηεζλή
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ζπλέδξηα, 12 παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, θαη πεξηζζφηεξεο απφ 400
εηεξναλαθνξέο. Έρεη δε ζπκκεηάζρεη ζε 4 εξεπλεηηθά έξγα. Έρεη δείθηε h- index=10
αξθεηά πςειφο γηα ηελ ειηθία ηνπ κε δηεζλή θξηηήξηα. Ο Γξ Δ.Καπεηαλάθεο κε δήιν θαη
ππεπζπλφηεηα αληαπνθξίζεθε ζε φια ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ απφ ηα φξγαλα
ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο ρνιήο.»
Μακρής Ιωάννης
«Ο Γξ Διεπζέξηνο Καπεηαλάθεο δηνξίζηεθε κε ζεηεία ηξηψλ εηψλ ζε ηαθηηθή ζέζε Δ.Π.
βαζκίδαο Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Ψεθηαθά Ηιεθηξνληθά κε
Έκθαζε ζην Σρεδηαζκό Οινθιεξωκέλωλ Ηιεθηξνληθώλ Σπζηεκάηωλ» (ΦΔΚ 173/Γ /2802-2008) θαη αλέιαβε ππεξεζία ζηηο 23/05/2008 ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο.
Ο Γξ Διεπζέξηνο Καπεηαλάθεο ήξζε λα θαιχςεη έλα θελφ πνπ ππήξρε ζηα γλσζηηθά
αληηθείκελα ησλ κειψλ Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαζψο ε εξεπλεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα
άπηεηαη ζεκαληηθψλ γηα ην Σκήκα επηζηεκνληθψλ πεδίσλ:
Μηθξνειεθηξνληθή, Σερλνινγία Οινθιεξσκέλσλ Κπθισκάησλ Ππξηηίνπ,
Ναλνηερλνινγία, Ναλνδνκέο Ππξηηίνπ,
Μνξηαθά-Οξγαληθά Ζιεθηξνληθά,
Υαξαθηεξηζκφο Αλφξγαλσλ-Οξγαληθψλ θαη Πνιπκεξηθψλ Τιηθψλ γηα
Ζιεθηξνληθέο-Οπηνειεθηξνληθέο Δθαξκνγέο.
Φπζηθφο απφ ην Παλεπηζηήκν Κξήηεο, δηαζέηεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο (MSc)
ζηε Φπζηθή (1994) απφ ην University of Essex, School of Engineering, Dept. of Physics
(UK) κε δηαηξηβή ζηε θσηναγσγηκφηεηα θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηε Φπζηθή (2005)
απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη
Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηίηιν “χλζεζε Ναλν-Κξπζηάιισλ Ζκηαγσγνχ κέζσ Ηνληηθήο
Γέζκεο Πνιχ Υακειήο Δλέξγεηαο θαη Γηαηάμεηο Μλήκεο”.
Ζ ζπλνιηθή ζεηεία ηνπ Γξ Δ. Καπεηαλάθε ζην Σκήκα καο θξίλεηαη ζεκαληηθή, κε
έκθαζε ζην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν. Γίδαμε απηνδχλακα θαη κε επηηπρία ηα καζήκαηα
Ζιεθηξνληθά ηνηρεία, Φεθηαθά Κπθιψκαηα Η, Μηθξνειεθηξνληθή & VLSI γηα ηα νπνία
ζπλέγξαςε ζεκεηψζεηο θαη ηα νξγάλσζε ζηελ αζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα
eClass. Δίρε ηελ επίβιεςε επάξηζκσλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ κε απαηηεηηθφ φκσο
πεξηερφκελν. Δπηζεκαίλσ επίζεο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηεζλέο ζεξηλφ ζρνιείν Erasmus
Intensive Program „An Introduction to Organic Electronics & Applications - Or.E.A.‟
(Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο : Γξ Κσλζηαληίλνο Πεηξίδεο) ηνπ Σκήκαηνο ηα δχν
ηειεπηαία έηε.
Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γξ Δ. Καπεηαλάθε δηαηεξείηαη ζε επηζπκεηφ επίπεδν
θαη εθηφο ηεο πξνυπάξρνπζαο παξαγσγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην Ηλζηηηνχην
Μηθξνειεθηξνληθήο ηνπ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. «Γεκφθξηηνο», επεθηείλεηαη θαη κε ηελ έληαμή ηνπ
ζην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Φπζηθήο Πιάζκαηνο θαη Laser ηνπ Σ.Δ.Η.
Κξήηεο κε ηελ νπνία εδξαηψλεηαη ε εγθφιπσζή ηνπ ζηα ζεκαληηθά εξεπλεηηθά δξψκελα
ηνπ Σκήκαηνο. Σν δεκνζηεπκέλν επηζηεκνληθφ έξγν ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είλαη
αλαληίζηνηρν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, γεγνλφο πνπ ελ κέξεη δηθαηνινγείηαη απφ ηε
δηαδηθαζία επαλέλαξμεο πνπ πξνθάιεζε ν δηνξηζκφο ηνπ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ηνπ
Σ.Δ.Η. Κξήηεο, δηαηεξεί φκσο ειπηδνθφξα δπλακηθή πνπ απνηππψλεηαη ζηηο
δεκνζηεχζεηο (θαηά ηα έηε 2008 θαη 2009) ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηδηαίηεξα πςειήο
απήρεζεο, ηηο παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ηελ θαηνρή
δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο (2008) ζε δηαηάμεηο κλήκεο κε πνιπκεξή πιηθά. εκεηψλσ
ηέινο ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γξ Δ. Καπεηαλάθε ζηελ Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο ηνπ 34νπ θαη
35νπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ “Micro- and Nano – Engineering” (MNE 2008, 2009).
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Δπίζεο, εμ‟ φζσλ γλσξίδσ ν Γξ Δ. Καπεηαλάθεο, σο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο,
θαηέζεζε ζην Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Αξρηκήδεο ΗΗΗ ηελ εξεπλεηηθή πξφηαζε κε ηίηιν
“Organic Electronic Device for Determining Ionizing Radiation Using Sensors based on
Polymer Layers Incorporating Photoacid Generator” ε νπνία πέξαζε φιεο ηηο θάζεηο
αμηνιφγεζεο θαη εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδφηεζή ηεο.
Πεξαηηέξσ, ηα φζα απνηππψλεη εθηελέζηαηα ε Δηζεγεηηθή Έθζεζε γηα ην ζπλνιηθφ
εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Γξ Διεπζεξίνπ Καπεηαλάθε, ηα νπνία απνδέρνκαη
θαη ζπλππνγξάθσ, ζπλεγνξνχλ ζηελ άπνςή κνπ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ δπλακηθφ θαη
πνιιά ππνζρφκελν επηζηήκνλα-εξεπλεηή πνπ έρεη φια ηα ερέγγπα λα πξνζθέξεη
ζεκαληηθφ έξγν, θαη εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά, ζηα πεδία ησλ ςεθηαθψλ
ειεθηξνληθψλ θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ.»
Βαρδιάμπαζης Ιωάννης
«Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα αλαθεξζψ ζηελ πνιχ θαιή ζπλεξγαζία πνπ είρα κε ηνλ θ.
Καπεηαλάθε, θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ εηψλ πνπ ππεξεηνχκε καδί ζην Σκήκα
Ζιεθηξνληθήο. Καηά θνηλή νκνινγία είλαη έλαο εμαηξεηηθφο θπζηθφο, έλαο εκπλεπζκέλνο
εξεπλεηήο, έλαο θσηηζκέλνο θαζεγεηήο.
Ο ίδηνο είλαη ηαγκέλνο ζηελ ειεθηξνληθή επηζηήκε, ζηελ επηζηεκνληθή θαηαμίσζε θαη
ζηελ ηερλνινγηθή αξηζηεία. Με επξχ ππφβαζξν ζηα ζέκαηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηερλνινγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ θπζηθνχ, ν θ. Δ.Καπεηαλάθεο απνηειεί ηνλ ηδαληθφ
ζπλεξγάηε ζηα πξνβιήκαηα εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίαο πνπ αληηκεησπίδεη.
πλεπψο, ζπλνςίδνληαο ηα φζα ζα ήζεια λα ζαο αλαθέξσ ππέξ ηνπ ζήκεξα θξηλφκελνπ
γηα κνληκφηεηα ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θ. Διεπζέξηνπ Καπεηαλάθε,
επηηξέςηε κνπ λα εθθξάζσ ηελ επραξίζηεζή κνπ πνπ ην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο έρεη ζηνπο
θφιπνπο ηνπ έλαλ ηφζν άμην επηζηήκνλα - εξεπλεηή - άλζξσπν.»
Κόκκινος Δσάγγελος
«Ο Λεπηέξεο ν Καπεηαλάθεο ζην δηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο
έδεημε εξγαηηθφηεηα θαη αθνζίσζε ζηελ δνπιεηά ηνπ, ηφζν ζε δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ
αιιά θαη ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν. Παξφηη ν ίδηνο θάλεη έξεπλα πνπ βαζίδεηαη ζην πείξακα,
θαη ην Σκήκα καο δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα άκεζα λα ηνπ εμαζθαιίζεη ην
εξγαζηήξην κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, ν ίδηνο ζπλέρηζε ηελ εξεπλά ηνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο». Απφδεημε απηνχ, είλαη νη δεκνζηεχζεηο ηνπ
ζην δηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζην Σκήκα καο, ε παηέληα ηνπ, θαη ε επηηπρεκέλε πξφηαζή
ηνπ, πνπ έγηλε δεθηή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα Αξρηκήδεο.
Δπίζεο, έρεη δείμεη φηη είλαη ζην ίδην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινεθηίκεζεο κε ηνπο
ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο, έηζη κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη
απηφο, ζηελ δηαηήξεζε ησλ άξηζησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ δαζθάισλ ηνπ
Σκήκαηνο.»
Κορνήλιος Νικόλαος
«Ο ππνςήθηνο θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή απέδσζε
ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ζην πεδίν ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Σα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα θαη ηα θαηαηεζέληα
δηθαηνινγεηηθά.
Οξγάλσζε ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα κε ηα θαηάιιεια βνεζήκαηα θαη
ζεκεηψζεηο, ζπκκεηείρε ελεξγά ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνληαο παξάιιεια
ηθαλφ δηνηθεηηθφ έξγν ζην Σκήκα ηνπ.
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Θεσξψ φηη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ ππεξθαιχπηνπλ απηά πνπ
πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ θάιπςε ζέζεο Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη πξνηείλσ ηελ
κνληκνπνίεζε ηνπ ζε απηή ηελ βαζκίδα.»
Γρακάκης Δμμανοσήλ
«χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε θαη κεηά απφ ηε ζπδήηεζε
πνπ πξνεγήζεθε γηα ην έξγν ηνπ ππνςεθίνπ έρσ λα αλαθέξσ ηα παξαθάησ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηνχο ηνπ ζεηείαο ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ν Γξ Δ.
Καπεηαλάθεο έρεη λα επηδείμεη έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ έξγν ην νπνίν πεξηέρεη ηελ
πιήξε νξγάλσζε ηξηψλ καζεκάησλ κε ζπγγξαθή ζεκεηψζεσλ.
Ο ππνςήθηνο κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο έρεη δεκνζηεχζεηο
ηέζζεξηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη ηξεηο
δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ελψ δηαζέηεη έλα δίπισκα επξεζηηερλίαο
θαη κία παηέληα. Όια ηα παξαπάλσ δελ αθήλνπλ θακία ακθηβνιία γηα ην εξεπλεηηθφ
έξγν ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο.
εκαληηθφ είλαη επίζεο θαη ην δηνηθεηηθφ έξγν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ κε
ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά σο κέινο ηεο επηηξνπήο αλακφξθσζεο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο.»
Καηζαράκης Νικόλαος
«Ο θ. Καπεηαλάθεο Διεπζέξηνο δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά
πξνζφληα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηε κνληκνπνίεζή ηνπ ζηε ζέζε ηνπ Δπίθνπξνπ
Καζεγεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ππνςήθηνο δηαζέηεη ην απαξαίηεην δηδαθηηθφ,
εξεπλεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν θαηά ηελ ηξηεηή ηνπ ζεηεία ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ηνπ
Σ.Δ.Η. Κξήηεο. Έρεη ζεκαληηθφ απηνδχλακν δηδαθηηθφ έξγν, δηδάζθνληαο θαη
πξνεηνηκάδνληαο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα Ζιεθηξνληθά
ζηνηρεία, Μηθξνειεθηξνληθή & VLSI θαη Φεθηαθά Κπθιψκαηα Η. Ο ππνςήθηνο
ζπκκεηείρε επίζεο ζην ζεξηλφ ζρνιείν Erasmus Intensive Program “An Introduction to
Organic Electronics & Applications –Or.E.A.”. Ο θ. Καπεηαλάθεο έρεη επηβιέςεη /
επηβιέπεη δχν (2) πηπρηαθέο εξγαζίεο, ελψ έρεη αλαπηχμεη ηέζζεξα (4) καζήκαηα ζηελ
αιιειεπηδξαζηηθή πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο e-class ηνπ Σκήκαηνο
Ζιεθηξνληθήο ηνπ Σ.Δ.Η. Κξήηεο. Παξάιιεια κε ην ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν, ν
θ. Δ. Καπεηαλάθεο έρεη λα επηδείμεη θαη εξεπλεηηθφ έξγν, έρνληαο ζπλνιηθά είθνζη πέληε
(25) δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο (ηέζζεξηο θαηά ην δηάζηεκα απαζρφιεζήο ηνπ
σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο), έμη (6) δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά
δηεζλψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο (φιεο πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπ σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην
Σκήκα Ζιεθηξνληθήο), έλα θεθάιαην ζε βηβιίν εγθπθινπαίδεηαο, δχν (2)
πξνζθεθιεκέλεο νκηιίεο ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη δψδεθα (12) αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή
επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (ηξεηο θαηά ην δηάζηεκα απαζρφιεζήο ηνπ ζην Σκήκα
Ζιεθηξνληθήο). Ο θ. Δ.Καπεηαλάθεο δηαζέηεη επίζεο έλα (1) δίπισκα επξεζηηερλίαο
(OBI). Σν εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν έρεη ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθά πεξηζζφηεξεο απφ
ηεηξαθφζηεο εηεξναλαθνξέο ελψ έρεη h- index 10 (νθηψ εηεξναλαθνξέο ζην εξεπλεηηθφ
ηνπ έξγν κεηά ην δηνξηζκφ ζην ΣΔΗ Κξήηεο). Ο θ. Δ.Καπεηαλάθεο έρεη ηέινο λα επηδείμεη
θαη δηνηθεηηθφ έξγν, θπξίσο σο ππεχζπλνο θαη αλαπιεξσηήο ππεχζπλνο ηνπ Σνκέα
Απηνκαηηζκνχ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηα έηε 2010-2011 θαη 2009-2010,
αληίζηνηρα.»
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Μπακαρέζος Δσθύμιος
«ρεηηθά κε ηε κνληκνπνίεζε ηνπ Γξ Διεπζέξηνπ Καπεηαλάθε ζηε ζέζε Δπίθνπξνπ
Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Ψεθηαθά ειεθηξνληθά κε έκθαζε ζην ζρεδηαζκό
νινθιεξωκέλωλ ειεθηξνληθώλ θπθιωκάηωλ», δηαπηζηψλσ φηη απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θη
έπεηηα, αιιά θαη ζην ζχλνιφ ηνπ, έρεη παξνπζηάζεη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ
εθπαηδεπηηθφ, εξεπλεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ν Γξ Δ. Καπεηαλάθεο έρεη
λα επηδείμεη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ:
- δηδαθηηθφ έξγν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ζπγγξαθή δηδαθηηθψλ ζεκεηψζεσλ
καζεκάησλ, ηελ νξγάλσζε-αλάπηπμε καζεκάησλ ζηελ πιαηθφξκα e-class, αιιά θαη
ηελ επίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζεξηλφ ζρνιείν Erasmus,
- εξεπλεηηθφ έξγν, κε δεκνζηεπκέλν έξγν πνπ πεξηιακβάλεη επηά δεκνζηεχζεηο ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε θξηηέο, ην νπνίν έρεη
ηχρεη δηεζλνχο αλαγλψξηζεο, θαζψο θαη έλα δίπισκα επξεζηηερλίαο θαη κηα αίηεζε
γηα επξσπατθφ δίπισκα επξεζηηερλίαο,
- δηνηθεηηθφ έξγν, κε ζπκκεηνρή, κεηαμχ άιισλ, ζε επηηξνπέο ηνπ Σκήκαηφο ηνπ θαη
ζε εθιεθηνξηθά ζψκαηα.»
Γεωργίοσ Δσζηράηιος
«Γηα ηνλ Γξ Διεπζέξην Καπεηαλάθε έρσ ζρεκαηίζεη εμαηξεηηθή άπνςε ηφζν απφ ηα
ζηνηρεία ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηάο ηνπ φζν θαη απφ ηελ ζπδήηεζε
πνπ δηεμήρζε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο. πκθσλψ πιήξσο κε ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο σο πξνο ηελ εθινγηκφηεηά ηνπ, εθ' φζνλ είλαη
απνδεδεηγκέλν φηη δηαζέηεη ηφζν ηα εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα φζν θαη
ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ αλακέλεη θαλείο γηα κφληκν κέινο Δ.Π. αλσηάηνπ Σ.Δ.Η.
ζηελ βαζκίδα ηνπ Μφληκνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή.
Δθηφο απφ ηε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε, ν Γξ
Δ. Καπεηαλάθεο έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν, έζησ θη
αλ απηφ δελ έρεη απνηππσζεί αθφκε ζε αληίζηνηρν αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ. Παξά ηαχηα, ε
ζπκκεηνρή ηνπ επίζεο ζε επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, νη αλαθνηλψζεηο ηνπ ζε ζπλέδξηα,
νη ζπλεξγαζίεο ηνπ κε άιια αθαδεκατθά θέληξα, ε δπλακηθή ηνπ αιιά θαη ην ζπλνιηθφ
πξνεγνχκελν εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν, είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφηαηε αληηζηνηρία κε ην επίπεδν
θαη ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ζήκεξα θξίλεηαη.
Δπίζεο ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν είλαη πνιπζρηδέο θαη πςεινχ επηπέδνπ, παξέρνληαο
ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο γλψζεηο πνπ είλαη θαη βαζηθέο θαη
πξνεγκέλεο ζηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο, θαη απνηεινχλ θεληξηθφ κέξνο ησλ γλψζεσλ γηα
έλα ζχγρξνλν απφθνηην Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο.
Σέινο, βιέπσ φηη ν Γξ Δ. Καπεηαλάθεο έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα γελφκελα ηνπ
Σκήκαηφο ηνπ, ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε ζπλαδέιθνπο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη
ζπνπδαζηέο, θαη θαηά ζπλέπεηα ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιχ πεξηζζφηεξα αλ
κνληκνπνηεζεί ζαλ κέινο Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο ζηε ζέζε ηνπ Μφληκνπ Δπίθνπξνπ
Καζεγεηή.»
ην ζεκείν απηφ, θαζψο νινθιεξψζεθαλ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ, ην
Δθιεθηνξηθφ ψκα αθνχ έιαβε ππ΄φςηλ ηνπ:
1. Σελ Δηζεγεηηθή ΄Δθζεζε θαη
2. Σελ αλαπηπρζείζα ζπδήηεζε,
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πξνρσξεί ζηελ ςεθνθνξία γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ Γξ Διεπζεξίνπ Καπεηαλάθε ζηε
βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή:
Ανηωνιδάκης Δμμανοσήλ
«Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα, ςεθίδσ ηε κνληκνπνίεζε ηνπ θ Διεπζέξηνπ
Καπεηαλάθε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ηνπ ΣΔΗ
Κξήηεο.»
Ταηαράκης Μιταήλ
«Φεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ Διεπζέξηνπ Καπεηαλάθε ζηε βαζκίδα ηνπ
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο, δηφηη:
1. Έρεη φια ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ απαηηεί ν λφκνο φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ
εηζεγεηηθή έθζεζε κε ηελ νπνία ζπκθσλψ.
2. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο είλαη ζπλαθέο ηφζν κε ηε δηδαθηνξηθή ηνπ
δηαηξηβή φζν θαη κε ην εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν, φπσο απηά
πεξηγξάθνληαη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε - πξνθαλψο ε ζπλάθεηα έρεη θξηζεί θαηά
ηελ εθινγή ηνπ Γξ Δ. Καπεηαλάθε.
3. Ο Γξ Δ. Καπεηαλάθεο παξνπζίαζε ζεκαληηθφ ζπλνιηθφ δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ
θαη δηνηθεηηθφ έξγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζην Σκήκα, απφ ηελ
αλάιεςε ππεξεζίαο κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο, ην ζπλνιηθφ ηνπ επηζηεκνληθφ έξγν
είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγν. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη 25 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 1 δίπισκα επξεζηηερλίαο, 6 δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά
δηεζλψλ ζπλεδξίσλ, 2 πξνζθεθιεκέλεο νκηιίεο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, 12
παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, θαη πεξηζζφηεξεο απφ 400 εηεξναλαθνξέο.
Έρεη δε ζπκκεηάζρεη ζε 4 εξεπλεηηθά έξγα. Έρεη δείθηε h- index=10, αξθεηά
πςειφο γηα ηελ ειηθία ηνπ κε δηεζλή θξηηήξηα.
4. Ο Γξ Δ. Καπεηαλάθεο έρεη επηβιέςεη 2 πηπρηαθέο εξγαζίεο θαη έρεη δηδάμεη 3
δηαθνξεηηθά καζήκαηα. Έρνληαο εμαηξεηηθφ ραξαθηήξα είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηφο
ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη κε δήιν επηηειεί ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ
θαζήθνληα.
5. Ο Γξ Δ. Καπεηαλάθεο κε δήιν θαη ππεπζπλφηεηα αληαπνθξίζεθε ζε φια ηα
θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ απφ ηα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο ρνιήο. »
Μακρής Ιωάννης
«χκθσλα κε φζα εμέζεζα θαηά ηελ ηνπνζέηεζή κνπ, είκαη πεπεηζκέλνο φηη ν Γξ
Διεπζέξηνο Καπεηαλάθεο είρε κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ κηα επηηπρή ζεηεία ζην Σκήκα, ε
δπλακηθή ηνπ εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά είλαη ζε θαιφ επίπεδν θαη εληζρχεηαη, ελψ
ζαλ άλζξσπνο είλαη απφιπηα πξνζελήο θαη ζπλεξγάζηκνο, ζπλεπψο απνηειεί θαηά ηε
γλψκε κνπ κηα πνιχ θαιή επέλδπζε γηα ην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο. Με επαξέζθεηα
ππεξςεθίδσ ηε κνληκνπνίεζή ηνπ ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη θαη πξνζβιέπσ ζηελ απφ θνηλνχ
επίηεπμε πςειψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζα πξνάγνπλ ην Σκήκα.»
Βαρδιάμπαζης Ιωάννης
«Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα, κε κεγάιε επραξίζηεζε ςεθίδσ ηνλ θ.
Διεπζέξην Καπεηαλάθε γηα ηε κνληκνπνίεζε ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή
γηαηί:
α) ππάξρεη ζπλάθεηα ηνπ δηδαθηνξηθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ ηνπ ηίηινπ, ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ έξγνπ κε ηελ εμεηδίθεπζε
ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη,
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β) έρεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη ηδηαίηεξα πινχζην επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ
έξγν, παξνπζηάδνληαο : 25 δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (ζε 7 σο
θχξηνο εξεπλεηήο), 1 δίπισκα επξεζηηερλίαο, 1 θεθάιαην ζε βηβιίν, 6 δεκνζηεχζεηο ζε
πξαθηηθά δηεζλψλ ζπλεδξίσλ (ζε 3 σο θχξηνο εξεπλεηήο), 2 πξνζθεθιεκέλεο νκηιίεο ζε
δηεζλή ζπλέδξηα, 12 παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, θαη πεξηζζφηεξεο απφ 400
εηεξναλαθνξέο (κε δείθηε h- index 10),
γ) έρεη πξνζθέξεη, κε ππνδεηγκαηηθφ ηξφπν, ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο
Ζιεθηξνληθήο εμαηξεηηθά πςειήο πνηφηεηαο δηδαθηηθφ έξγν θαηά ηα ηξία ηειεπηαία
ρξφληα, έρνληαο επηβιέςεη 2 πηπρηαθέο εξγαζίεο, έρνληαο δηδάμεη 3 δηαθνξεηηθά
καζήκαηα, θαη έρνληαο ζπγγξάςεη ζεκεηψζεηο γηα φια ηα καζήκαηα ηνπ,
δ) έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 4 εξεπλεηηθά έξγα,
ε) έρεη επηηειέζεη δηνηθεηηθφ έξγν ζην Σκήκα, θαη
ζη) είλαη κεζνδηθφο, θηιηθφο, ζπλεξγάζηκνο θαη εξγαηηθφο, φπσο γλσξίδσ απφ ηα
ηειεπηαία ηξία ρξφληα πνπ επηηεινχκε ηελ ίδηα απνζηνιή ζην Σ.Δ.Η. Κξήηεο.»
Κόκκινος Δσάγγελος
«Φεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ Γξ Διεπζεξίνπ Καπεηαλάθε ζηε βαζκίδα ηνπ
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Ψεθηαθά Ηιεθηξνληθά κε Έκθαζε ζην
Σρεδηαζκό Οινθιεξωκέλωλ Ηιεθηξνληθώλ Κπθιωκάηωλ». Δίκαη βέβαηνο φηη ζα
ζπλερίζεη, φπσο θαη ηψξα, λα ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο
Ζιεθηξνληθήο.»
Χαηζάκης Ιωάννης
«Φεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ Γξ Δ. Καπεηαλάθε γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπ ζην Σ.Δ.Η. Κξήηεο έρεη λα δείμεη επαξθέο ζπλνιηθφ δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ
θαη δηνηθεηηθφ έξγν. Παξά ηηο θαζφινπ επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ
πξφζιεςή ηνπ, έρεη λα επηδείμεη επαγγεικαηηθή-εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε
ηερλνινγίεο ζρεηηθέο κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο ζέζεο ηνπ θαη απνδεηθλχεη ηελ
επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θαηάξηηζή ηνπ θαη ηελ εξεπλεηηθή δπλακηθή ηνπ.
Ο Γξ Δ. Καπεηαλάθεο έρεη δεκνζηεχζεη πνιιέο εξγαζίεο ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο
θαη ζε πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο, ε αμία ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη
θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηεξναλαθνξψλ ηνπ.
Δπίζεο, αμηνινγψ σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν ζην Σκήκα,
δηδάζθνληαο απηνδχλακα ζεκαληηθά καζήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηεξίσλ
ηνπ Σκήκαηνο.
Σέινο, αλαγλσξίδσ σο ηδηαίηεξν ην δηνηθεηηθφ έξγν πνπ, θαηά ηελ ηξηεηή ζεηεία ηνπ έρεη
επηηειέζεη ν Γξ Δ. Καπεηαλάθεο, ν νπνίνο κεηαμχ ησλ άιισλ δηεηέιεζε κε επηηπρία θαη
Τπέπζπλνο ηνπ Σνκέα Απηνκαηηζκνχ θαη Πιεξνθνξηθήο.»
Κορνήλιος Νικόλαος
«Φεθίδσ, ζχκθσλα κε ηε ηνπνζέηεζε κνπ, ηε κνληκνπνίεζε ηνπ Γξ Δ. Καπεηαλάθε ζηε
βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζεσξψληαο φηη θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζε απηή ηε
βαζκίδα πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθφ δηνηθεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ζπλαθέο κε ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο πνπ είρε εθιεγεί.»
Γρακάκης Δμμανοσήλ
«Με βάζε ηελ ηνπνζέηεζή κνπ, ςεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ Γξ Δ. Καπεηαλάθε
ζηε ζέζε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην Σκήκα Ζιεθηξνληθήο. Πηζηεχσ φηη ν Γξ Δ.
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Καπεηαλάθεο ζα πξνζθέξεη ζεκαληηθή ππεξεζία ζηελ εμέιημε ηνπ Σκήκαηνο, ηφζν ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηνκέα φζν θαη κε ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηε πεξηνρή ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ.»
Καηζαράκης Νικόλαος
«Με βάζε ηα θαηαηεζέληα ζηνηρεία, ζεσξψ φηη ν θ. Δ. Καπεηαλάθεο ηθαλνπνηεί φιεο ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε κνληκνπνίεζή ηνπ ζηε ζέζε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ηνπ
Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ηνπ Σ.Δ.Η. Κξήηεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Ψεθηαθά
Ηιεθηξνληθά κε έκθαζε ζην Σρεδηαζκό Οινθιεξωκέλωλ Ηιεθηξνληθώλ Κπθιωκάηωλ».
πλεπψο, ςεθίδσ ππέξ γηα ηε κνληκνπνίεζή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ
Καζεγεηή.»
Μπακαρέζος Δσθύμιος
«Βάζεη ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ, ςεθίδσ ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ Γξ Διεπζέξηνπ
Καπεηαλάθε ζηε ζέζε Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν «Ψεθηαθά
ειεθηξνληθά κε έκθαζε ζην ζρεδηαζκό νινθιεξωκέλωλ ειεθηξνληθώλ θπθιωκάηωλ»».
Γεωργίοσ Δσζηράηιος
«Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζή κνπ θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ
ππνςεθίνπ θαη απηά ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο, κε ηελ νπνία ζπκθσλψ απφιπηα, ςεθίδσ
ππέξ ηεο κνληκνπνίεζεο ηνπ Γξ Διεπζέξηνπ Καπεηαλάθε ζηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε,
δηφηη δηαζέηεη φια ηα απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα.»
Μεηά ηα παξαπάλσ, ηο Εθιεθηορηθό ώκα αποθαζίδεη οκόθωλα ηε
κοληκοποίεζε ηοσ Δρ Καπεηαλάθε Ειεσζερίοσ ζηε βαζκίδα ηοσ Επίθοσροσ
Καζεγεηή κε γλωζηηθό αληηθείκελο «Ψηθιακά Ηλεκηρονικά με Έμθαζη ζηο
Στεδιαζμό Ολοκληρωμένων Ηλεκηρονικών Σσζηημάηων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ

Μαθξήο Ησάλλεο

Αλησληδάθεο Δκκαλνπήι

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Καζεγεηήο

Σαηαξάθεο Μηραήι
Καζεγεηήο

Βαξδηάκπαζεο Ησάλλεο
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο

Κφθθηλνο Δπάγγεινο
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Δπίθνπξνο Καζεγεηήο

Υαηδάθεο Ησάλλεο
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο

Γεσξγίνπ Δπζηξάηηνο
Καζεγεηήο

Κνξλήιηνο Νηθφιανο
Καζεγεηήο

Γξαθάθεο Δκκαλνπήι
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Καηζαξάθεο Νηθφιανο
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Μπαθαξέδνο Δπζχκηνο
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Επκβξαγνχ Διέλε
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