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"Η αξιοποίηση της παράδοσης στον τομέα της αιολικής ενέργειας στην Κρήτη" (Δρ. Δημήτρης Χρηστάκης, 
Καθηγητής Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Δρ. Κωνσταντίνος 
Κονταξάκης,  Επίκουρος  Καθηγητής  Ελληνικού  Μεσογειακού  Πανεπιστημίου  –  Τμήμα  Μηχανολόγων 
Μηχανικών) 
 

"Η  νέα  πραγματικότητα  στο  σύστημα  ηλεκτροδότησης  της  Κρήτης  μετά  τη  διασύνδεσή  της  με  το  εθνικό 
δίκτυο" (Αντιόπη Γιγαντίδου, ΔΕΔΔΗΕ, Αν. Βοηθός Διευθύντρια/ΔΔΝ) 

 

 

Για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

 

Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου 
Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης 
Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 


