
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

Δ/ντής: καθηγ. Ν. Μουσιόπουλος

Γραφείο: κτίριο Δ, 8ος όροφος



Αντικείμενα του Τομέα

• Διεργασίες, συσκευές και μηχανές 

μετατροπής και χρήσης ενέργειας

• Επιπτώσεις από τη μετατροπή και χρήση 

ενέργειας στο περιβάλλον

• Τεχνολογία και τεχνικές περιορισμού των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων



Εργαστήρια

• Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (ΕΕΘ – 9ος όροφος & 

ισόγειο + όροφος Γ, καθηγητής Ζ. Σαμαράς)

• Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών (ΕΚΣΔ – 8ος όροφος + 

υπόγειο Δ, καθηγητής A. Παπαδόπουλος)

• Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής 

(ΕΜΘΠΜ – 8ος όροφος + υπόγειο Δ, όροφος Γ & Ε, 

καθηγητής Ν. Μουσιόπουλος)

• Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών (ΕΜΡΣ – 9ος

όροφος & υπόγειο Δ, καθηγητής Κ. Υάκινθος)



Εργαστήριο Εφαρμοσμένης 
Θερμοδυναμικής

Μετρήσεις ρύπων 
αυτοκινήτων

Μετρήσεις κινητήρων Σύγχρονο δυναμόμετρο 
οχημάτων υπό 
εγκατάσταση

Hλεκτροκίνητα οχήματα,  
απόδοση υβριδικών και 
ηλεκτρικών οχημάτων

Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που χειρίζεται το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΕΘ

~550+ m2 εργαστηριακοί χώροι μετρήσεων

~400 m2 χώροι γραφείων που στεγάζουν 30+ ερευνητές



Εκπομπές καυσαερίων στο 
δρόμο

Ανανεώσιμα καύσιμα 
(βιοντίζελ,βιο-αιθανόλη, 

αεριοποίηση…)

Χαρακτηρισμός 
καταλυτών

Ευρεία τεχνογνωσία στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης σε συνδυασμό με προχωρημένες τεχνικές 

προσομοίωσης

…διατηρώντας την μεγάλη εικόνα της περιβαλλοντικής επίδοσης των 

οχημάτων! 

Μοντελοποίηση κινητήρων 
και αντιρρύπανσης

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης 
Θερμοδυναμικής



Καύση (3d) Μπαταρίες (3D)Kαταλύτες (3D)

Λογισμικά προσομοίωσης ‘in-house’ για εφαρμογές καύσης, αντιρρύπανσης και 

ηλεκτροχημείας (μπαταρίες, κυψέλλες καυσίμου)

...προσφέροντας άμεση εμπειρία μοντελοποίησης στους φοιτητές

Κινητήρας/όχημα (1D)

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης 
Θερμοδυναμικής



Παραγωγή 
και 

διαχείριση 
θερμότητας

Τεχνολογίες 
Ανανεώσιμων

Πηγών 
Ενέργειας

Κτίριο, 
Ενέργεια 

και 
Περιβάλλον

Σχεδιασμός, 
ανάπτυξη 

και 
αξιολόγηση 
υλικών και 
διατάξεων

Ενεργειακή 
πολιτική,  

οικονομικά 
της 

ενέργειας

Εργαστήριο Κατασκευής 
Συσκευών Διεργασιών

Το Εργαστήριο:

3 ΔΕΠ, 1 ΕΔΙΠ, 3 Επιστημονικοί Συνεργάτες

3 Μεταδιδάκτορες

8 Υποψήφιους Διδάκτορες

10 προπτυχιακά μαθήματα

15 διπλωματικές εργασίες το χρόνο 

20 ολοκληρωμένα διδακτορικά (από το 2002)



Εργαστήριο Κατασκευής 
Συσκευών Διεργασιών

Ερευνητικό έργο eUMaP: Development of Utilities Management Platform for the case

of Quarantine and Lockdown 

Φορέας: European Commission, H2020-MSCA-RISE-2020

Στόχος: Η ανάπτυξη μίας ανοιχτής πλατφόρμας μέσω των οποίων τοπικοί φορείς και εταιρείες 

λειτουργίας υποδομών θα σχεδιάζουν και θα διαχειρίζονται τη λειτουργία δικτύων ενέργειας, 

ύδρευσης, αποβλήτων και τηλεπικοινωνιών σε περιπτώσεις κρίσεων και εκτάκτων 

καταστάσεων. 



Εργαστήριο Κατασκευής 
Συσκευών Διεργασιών

Ερευνητικό έργο IF-ZEB: Ευφυείς όψεις για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας

Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας, Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ 2019

Στόχος: Η μελέτη της ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασμό με την αντοχή σε σεισμικές δράσεις 
νέων ευφυών λύσεων για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Οι όψεις θα ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες, όπως υλικά αλλαγής φάσης (PCMs), για να 
μειώνουν τα ψυκτικά φορτία, και Φ/Β που θα αξιοποιούν την διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία, 
για να έχουν αντισταθμίζουν την δυσμενή κατακόρυφη τοποθέτηση.



Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας 
και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

 2 ΔΕΠ, 4 ΕΔΙΠ, 10 έμπειροι ερευνητές, 
14 υποψήφιοι διδάκτορες, 7 διοικητικοί

 10 προπτυχιακά μαθήματα

 37 διδακτορικά, 23 ολοκληρωμένα

 Ερευνητικά έργα, συμμετοχή σε ΜΠΕ



Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας 
και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Σχεδιομελέτη

Κατανόηση 
θεωρίας

Εφαρμογή στη μελέτη επιπτώσεων της 
ναυτιλίας στην αέρια ρύπανση:

• Χρήση αισθητήρων αιθάλης για 
μέτρηση ρύπων (π.χ. με drones)

• Προσομοίωση διασποράς ρύπων από 
πλοία εντός λιμένων (CFD)

Υλοποίηση

Αισθητήρας
αιθάλης

Μοντέλα Πρόβλεψης Διασποράς ΡύπωνΠειράματα - Μετρήσεις 



Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας 
και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Ανακύκλωση
για παραγωγή

κεραμικών

Υπολογισμός
εναλλακτών
θερμότητας

για αεροσκάφη

Ατμοσφαιρικές 
διεργασίες και 

κλιματική αλλαγή

Αποτίμηση της 
ποιότητας αέρα σε 
αστικές περιοχές

Πληρώνω 
Οσο Πετάω



Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών 
& Στροβιλομηχανών

Υβριδικά συστήματα πρόωσης αεροσκαφών, νέες τεχνολογίες για 
στροβιλομηχανές υψηλής απόδοσης.



Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών 
& Στροβιλομηχανών

Εργαλεία 
διαστασιολόγησης

Υπολογιστικές μοντελοποιήσεις Εξομοιωτές πτήσεις

Πτητικές δοκιμές 
πρωτότυπων MEA

Πτητικές δοκιμές σε υπό 
κλίμακα μοντέλα

Πειράματα σε 
αεροσήραγγες

Σύλληψη καινοτόμων 
σχεδιάσεων 

Επιχειρησιακές 
απαιτήσεις & 
Κανονισμοί
σχεδιασμού

Πτητικό 
πειραματικό

πρωτότυπο

Σχεδιασμός και πτητική απόδοση UAV



Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών 
& Στροβιλομηχανών

Μη επανδρωμένα αεροχήματα: Το HCUAV RX-1



Βασικά Μαθήματα
1ου Κύκλου Σπουδών (εξ. 1 – 6)

• Πληροφορική* (1ο – 2ο)

• Θερμοδυναμική (3ο)

• Μηχανική Ρευστών (4ο)

• Μετάδοση Θερμότητας (5ο)

• Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας (6ο)

• Μηχανολογικό Εργαστήριο (6ο)

• Σπουδαστική Εργασία

* Νησίδα Πληροφορικής (κτίριο Ε –καθ. Κ. Καρατζάς)



2ος Κύκλος Σπουδών
Ενεργειακή Κατεύθυνση (εξ. 7 – 8)

• Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

• Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμός

• Εναλλάκτες Θερμότητας

• Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος – Αρχές Αειφορίας

• Αεροδυναμική

• Στροβιλομηχανές

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

• Μαθήματα άλλων Τομέων



3ος Κύκλος Σπουδών
Εξειδικεύσεις (εξ. 9 – 10)

• Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας

• Περιβάλλον & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης

• Αεροναυτική και Κινητήρες

• Διπλωματική Εργασία



Επαγγελματικές Προοπτικές
Παραγωγή και Χρήση Ενέργειας

• Βιομηχανία συστημάτων και διατάξεων παραγωγής και 
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και στη βιομηχανία 
(λέβητες, αντλίες θερμότητας, συστήματα κλιματισμού, εναλλάκτες κλπ)

• Βιομηχανία δομικών υλικών και συστημάτων (συστήματα όψεων 
αλουμινίου, θερμομονωτικά υλικά, smart materials επικαλύψεων κλπ)

• Βιομηχανία και νεοφυείς επιχειρήσεις συστημάτων ελέγχου 
/ αυτοματισμών καθώς και λογισμικού για ευφυή κτίρια, 
διαχείρισης υποδομών, όπως δίκτυα ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης 

• Επιχειρήσεις προμηθευτών μεγάλων βιομηχανιών (Continental, 
Bosch κλπ) για συστήματα σε σχέση με την παραγωγή και χρήση ενέργειας

• Εξειδικευμένα γραφεία μελετών και παροχής υπηρεσιών σε 
θέματα ενεργειακού σχεδιασμού για διάφορα έργα, κυρίως υποδομής 
(ενεργειακοί σταθμοί και δίκτυα, έργα συγκοινωνιακών υποδομών κλπ)



•Επαγγελματικές Προοπτικές
Περιβάλλον & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης

• Βιομηχανία καυσίμων και λιπαντικών: ανάπτυξη και έλεγχος νέων 
καυσίμων, τεχνολογίες υδρογόνου, βελτιστοποίηση συμβατικών καυσίμων, 
ανανεώσιμα και συνθετικά καύσιμα, βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά

• Επιχειρήσεις που ασχολούνται με ΑΠΕ, βιοκαύσιμα και 
μεθόδους θερμικής επεξεργασίας (αεριοποίηση, πυρόλυση κλπ)

• Επιχειρήσεις συστημάτων αντιρρύπανσης και επεξεργασίας 
και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων 

• Μονάδες επιχειρήσεων με αρμοδιότητα για την αειφορική 
λειτουργία τους (υγεία, ασφάλεια, περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη)

• Γραφεία μελετών εξειδικευμένα στον αειφορικό σχεδιασμό 
και φορείς προστασίας περιβάλλοντος (αρμόδιοι για τη διαχείριση 
αποβλήτων και την τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας εγκαταστάσεων)



Επαγγελματικές Προοπτικές
Αεροναυτική και Κινητήρες

• Αυτοκινητοβιομηχανία: σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή ΜΕΚ, 
ηλεκτροκινητήρων και υβριδικών συστημάτων, κυψελών καυσίμου, μπαταριών, 
συστημάτων ελέγχου των powertrains

• Βιομηχανία σχεδίασης και επίδειξης καινοτόμων 
συστημάτων αυτοκίνησης, κύκλων αεροπορικών κινητήρων και 
στροβιλομηχανών μεγάλων βιομηχανιών

• Σχεδιασμός αεροσκαφών, μη-επανδρωμένων αεροχημάτων 
και αεροδιαστημικής

• Επιχειρήσεις ανάπτυξης μεθόδων προσομοίωσης για 
εφαρμογές στη μεταφορά θερμότητας και μάζας και τη ρευστομηχανική

• Ανάπτυξη λογισμικού απόδοσης λειτουργίας αεροσκαφών, 
στροβιλομηχανών, ΜΕΚ και κάθε είδους άλλων κινητήρων


