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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Το επιστημονικό μου έργο αφορά στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και του σχεδιασμού 
των κτιρίων. Το διδακτορικό μου εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Οικοδομικής και Δομικής 
Φυσικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. 
Δημήτριο Αραβαντινό. Οι επιστημονικές μου δημοσιεύσεις είναι λίγες στον αριθμό, διότι 
πρόσφατα ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή (Δεκέμβριος 2015), αλλά έχουν 
σημαντικό δείκτη απήχησης (7,896) και πολλές ετεροαναφορές (85) σε μικρό χρονικό 
διάστημα (από το 2014). Το σύνολο του επιστημονικού μου έργου αφορά στην κατασκευή 
και εφαρμογή μοντέρνων μεθόδων βελτιστοποίησης και έχω εξαιρετικό μαθηματικό 
υπόβαθρο, ενώ είμαι και έμπειρος προγραμματιστής (C# και JAVA). Όπως παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο βιογραφικό μου έχω λάβει μέρος στην υποστήριξη και κατασκευή 
αλγορίθμων βελτιστοποίησης, ενώ στο διδακτορικό μου έχω κατασκευάσει μια στρατηγική 
βελτιστοποίησης ειδικά για το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει.

Επαγγελματικά έχω 15ετή εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή κτιρίων και έχω διαχειριστεί 
δεκάδες έργα προϋπολογισμού εκατομμυρίων ευρώ. Είμαι συνδιαχειριστής, συνιδιοκτήτης 
και ο κύριος υπεύθυνος της εταιρίας συμβούλων «ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε.», η οποία είναι 
φορέας Α' βαθμού στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εξυπηρετώντας 
περισσότερους από 1000 πελάτες. Έχω μεγάλη εμπειρία στην ενεργειακή μοντελοποίηση 
κτιρίων και κατέχω 8 πιστοποιήσεις σχετικές με τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων. Η μία 
από αυτές αφορά στην πιστοποίησή μου ως εκπαιδευτής στη μελέτη και κατασκευή 
κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (nZEB). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά σε 
όλες τις ενότητες (θερμική άνεση, θερμογέφυρες, προγράμματα χρηματοδότησης έργων 
ενεργειακής αναβάθμισης, ανάλυση κτιρίων με λογισμικά δυναμικής προσομοίωσης, 
αυτοματισμοί και συστήματα ψύξης – θέρμανσης, ανακαίνιση κτιρίων σε nZEB, κλπ.), οι 
οποίες είναι επιπλέον 9 πιστοποιήσεις στο επίπεδο του εκπαιδευτή (απαιτήθηκε 
σημαντική προϋπηρεσία και επιτυχία τουλάχιστον 90% στις εξετάσεις). Κατέχω ιδιόκτητο 
επιστημονικό εξοπλισμό για προχωρημένες ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων 
(θερμοκάμερα, μετρητή CO2 ποιότητας αέρα, dataloggers περιβαλλοντικών δεδομένων 
κ.α.).

Στόχος μου είναι να αποκτήσω διδακτική εμπειρία και να συμμετέχω σε ερευνητικά 
προγράμματα (υφιστάμενα και υλοποίηση νέων προτάσεων).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

23 Σεπ 16–Σήμερα Έκτακτος Διδάσκοντας Πανεπιστημίου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Βόλος (Ελλάδα) 

-Έχω αναλάβει για το χειμερινό εξάμηνο του 2016 την αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος 
Οικοδομική, ως έκτακτο προσωπικό του Π.Δ.407/80.

11 Μάι 10–Σήμερα Συνιδιοκτήτης και συνδιαχειριστής
ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε.
Θ. Ζιάκα 37, 51100 Γρεβενά (Ελλάδα) 
www.ep-an.gr 

είμαι συνδιαχειριστής και συνιδρυτής της εταιρίας συμβούλων ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε. και ασκώ το 
επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ως ελεύθερος επαγγελματίας. Η επιχείρηση απασχολεί 6 
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εργαζόμενους και 4 εξωτερικούς συνεργάτες και είναι πιστοποιημένος Φορέας Α' βαθμού στα πλαίσια 
του Ο.Σ.Δ.Ε. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εξυπηρετώντας περισσότερους από 1000 πελάτες ετησίως. Η 
ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε. έχει δυναμική συμμετοχή σε προγράμματα κοινοτικών ενισχύσεων και μεγάλη 
επιτυχία στις προτάσεις. Η επιχείρηση αναλαμβάνει τη συνολική υποστήριξη των έργων εκπονώντας 
μελέτες οικονομικές, βιωσιμότητας, σκοπιμότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείρισης 
λυμάτων, αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές, στατικές, υδραυλικές, ενεργειακές και βελτιστοποίησης. Είμαι 
ο υπεύθυνος για το συντονισμό της ομάδας έργου υποστήριξης για το Ο.Σ.Δ.Ε. και για την υλοποίηση 
τεχνικών μελετών ή ερευνητικού έργου.

Επιχείρηση ή κλάδος Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Φορέας Α' βαθμού στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε. 

19 Μαρ 03–Σήμερα Πολιτικός μηχανικός
Ατομική επιχείρηση
Φιλελλήνων 82, 51100 Γρεβενών (Ελλάδα) 
www.vasilis.maheras.gr 

Από την απόκτηση του πτυχίου το 2003 ασκώ το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού εκπονώντας 
μελέτες και επιβλέψεις έργων.

Επιχείρηση ή κλάδος Επαγγελματικές,επιστημονικές και τεχνικες δραστηριότητες 

1 Μαρ 06–30 Απρ 08 Πολιτικός μηχανικός
Εγνατία Οδός Α.Ε., Κοζάνη (Ελλάδα) 

Εκτέλεσα επίβλεψη σε έργα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και 
παράλληλα εξασκούσα το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού με έδρα τα Γρεβενά. Η θέση μου το 
πρώτο εξάμηνο ήταν ως επιμετρητής και μετά αναβαθμίστηκα σε αναπληρωτή επιβλέποντα μηχανικό 
με παράλληλα καθήκοντα της παρακολούθησης του έργου με το Primavera Project Management.

1 Οκτ 02–30 Σεπ 04 Πολιτικός μηχανικός
GLASSCON Α.Ε., Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 

Τα καθήκοντά μου εκτός από την πλήρη διαχείριση έργων ήταν και η έρευνα και βελτίωση προϊόντων. 
Ασχολήθηκα κυρίως με έργα σχετικά με γυάλινες κατασκευές, στα οποία χρησιμοποιείται το γυαλί ως 
φέρων στοιχείο και με συστήματα ηλιοπροστασίας. Αναλάμβανα πλήρως τα έργα (μελέτη-κατασκευή) 
και εκπονούσα, ανάλογα με την περίπτωση, απλή βιοκλιματική μελέτη ή αναλυτική ενεργειακή μελέτη 
για τη θέση και το είδος των υαλοπινάκων, όπως και για τα συστήματα ηλιοπροστασίας. 

99–01 Πολιτικός μηχανικός
ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., Γρεβενά (Ελλάδα) 

12 μήνες συνολικά (κάθε καλοκαίρι) εργάστηκα στην τεχνική εταιρεία "ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε." που ανέλαβε να 
κατασκευάσει το έργο «Εγνατία Οδός» στην παράκαμψη Γρεβενών, όπως επίσης και την 
περιφερειακή οδό των Γρεβενών. Δεν είχα ολοκληρώσει τις σπουδές μου (ξεκίνησα στο 3ο έτος 
φοίτησης), αλλά τα καθήκοντά μου ήταν αντίστοιχα του πολιτικού μηχανικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

16 Οκτ 03–15 Δεκ 15 Διδακτορικό Δίπλωμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών

ΕΠΠ επίπεδο 8

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 

Τίτλος διατριβής: "Βελτιστοποιημένη λειτουργία συστημάτων ηλιοπροστασίας σε συνδυασμό με 
θερμοστατικό έλεγχο στα κτήρια"

Οκτ 96–Μαρ 03 Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μητρική(ές) γλώσσα(ες) ελληνικά

Λοιπές γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ

Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική έκφραση

αγγλικά C1 C2 B2 B2 C1

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH B2 

γαλλικά A1 A1 A1 A1 A1

Βασικά Γαλλικά 

Επίπεδα: Α1 και A2: Βασικός χρήστης - Β1 και B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1 και C2: Έμπειρος χρήστης
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες 

Επικοινωνιακές δεξιότητες -καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν μέσω της εμπειρίας μου ως διευθυντής της 
ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε., Φορέα Α' Βαθμού στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε., εξυπηρετώντας περισσότερους 
από 1000 πελάτες με μια ομάδα 10 ατόμων.

Οργανωτικές / διαχειριστικές
δεξιότητες

-ηγεσία, καθώς στην επιχείρηση είμαι ο υπεύθυνος της δεκαμελούς επιστημονικής ομάδας.

-καλές οργανωτικές δεξιότητες καθώς στην επιχείρηση διαχειριζόμαστε τα δεδομένα και στοιχεία 
περισσότερων από 1000 πελατών και υπάρχει απαίτηση διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων.

Επαγγελματικές δεξιότητες -ολοκληρωμένη διαχείριση τεχνικών έργων.

-υλοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας.

-εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

-παραγωγή λογισμικού.

-τεχνικές μελέτες όπως: αρχιτεκτονικές, ενεργειακές, στατικές, τοπογραφικές, διάθεσης λυμάτων, 
περιβαλλοντικές, υδραυλικές, σκοπιμότητας, βιωσιμότητας.

-παραγωγή φωτορεαλιστικών 3D και δυνατότητα εικονικής περιήγησης πρώτου προσώπου (virtual 
and augmented reality).

-χρήση και παραγωγή δεδομένων συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών GIS.

-εφαρμογή μεθόδων "structure from motion" για την παραγωγή 3D point cloud και αποτύπωση 
περιβάλλοντος.

-προχωρημένη κτιριακή/ενεργειακή επιθεώρηση με στόχο την αποτίμηση καθώς και την αναζήτηση 
κτιριακών προβλημάτων (οικοδομικών, δομοστατικών και ενεργειακών) με στόχο τη δομοστατική και 
την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με χρήση εξειδικευμένου και ιδιόκτητου επιστημονικού 
εξοπλισμού όπως:

1. Θερμοκάμερα για την ενεργειακή εκτίμηση (εύρεση θερμογεφυρών κλπ.) και την αναζήτηση 
πλήθους προβλημάτων όπως υγρασίας, ηλεκτρολογικών, μούχλας κλπ.

2. 4 φορητά datalogger θερμοκρασίας/υγρασίας.

3. Υγρασιόμετρο υλικών για την επιβεβαίωση υγρασίας σε δομικά στοιχεία.

4. Μετρητή CO2 για την εκτίμηση της ποιότητας αέρα.

5. Λουξόμετρο με datalogger για την εκτίμηση του τεχνητού φωτισμού και της οπτικής άνεσης.

6. Ανεμόμετρο με υπέρυθρο θερμόμετρο για μέτρηση ταχύτητας και παροχής αέρα για την εκτίμηση 
του αερισμού και της καλής λειτουργίας της κλιματιστικής εγκατάστασης.

7. Ηχόμετρο για την εκτίμηση της ακουστικής άνεσης.

8. Αμπεροτσιμπίδα (και πολύμετρο true RMS) με μέτρηση ισχύος και συντελεστή ισχύος για την 
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εκτίμηση και τη βελτιστοποίηση του συντελεστή Φ.

9. Ένα μετρητή κατανάλωσης πίνακα και 3 πρίζας για την εκτίμηση ηλεκτρικών καταναλώσεων 
συσκευών.

10. Μετρητή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για επίπεδα 50MHz έως 3.5GHz.

11. Γεωδαιτικό σταθμό, γεωδαιτικό σύστημα GNSS και laser αποστασιόμετρο για 
γεωμετρική/τοπογραφική αποτύπωση κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου.

Ψηφιακή δεξιότητα ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επεξεργασία
δεδομένων

Επικοινωνία
Δημιουργία

Περιεχομένου
Ασφάλεια

Επίλυση
προβλημάτων

Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης Έμπειρος χρήστης

Ψηφιακές δεξιότητες - Πίνακας αυτοαξιολόγησης 

Σεμινάριο Εγνατίας Οδού Α.Ε. "Εισαγωγή στη χρήση Primavera Project Management" 

-είμαι έμπειρος προγραμματιστής σε C# και JAVA, χρησιμοποιώντας τις αρχές του 
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Έχω συμβάλει σε έργα λογισμικού και έχω ικανοποιητική 
γνώση του Matlab.

-είμαι έμπειρος μηχανικός ενεργειακών αναλύσεων κτιρίων, χρησιμοποιώντας διάφορα προγράμματα 
όπως τα: energyplus, esp-r, radiance, ecotect, epa-nr, TEE-KENAK.

-κατέχω εξειδίκευση στη χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης για την επίλυση τεχνικών 
προβλημάτων. Χρησιμοποιώ γενικά λογισμικά βελτιστοποίησης, όπως το Matlab και το GenOpt ή 
ιδιαίτερα κατασκευασμένα από εμένα προγράμματα.

-είμαι έμπειρος δομοστατικός μηχανικός με δυνατότητα εκτίμησης υφιστάμενων ή νέων κτιρίων και για
οποιοδήποτε συνδυασμό υλικών (οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικά, ξύλινα, μεικτά καθώς και 
γυάλινα). Χρησιμοποιώ λογισμικά όπως τα: ETABS, SAP, dlubal RSTAB/RFEM, Multisoft Statics, 
ScadaPro, etools, adaptor, 4M SteelConnect, Runet BetonExpress / WoodExpress.

-είμαι έμπειρος σχεδιαστής CAD σε 3D χρησιμοποιώντας τεχνολογίες BIM και γνωρίζω προγράμματα 
όπως τα: Revit, autocad, sketchup.

-είμαι έμπειρος χρήστης του Microsoft Office και γνωρίζω ικανοποιητικά να χρησιμοποιώ 
προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών, όπως το GIMP.

-γνωρίζω ικανοποιητικά το UNITY3D, με το οποίο κατασκευάζω εικονικά περιβάλλοντα περιήγησης 
(virtual and augmented reality).

-γνωρίζω ικανοποιητικά να χρησιμοποιώ προγράμματα διαχείρισης έργων, όπως τα Microsoft Project 
και Primavera Project Management.

-γνωρίζω ικανοποιητικά να χρησιμοποιώ προγράμματα GIS, όπως τα QGIS και webGIS.

Λοιπές δεξιότητες -έχω καλό θεωρητικό υπόβαθρο στις τεχνολογίες του κλάδου της "τεχνητής νοημοσύνης", όπως 
optimization, data mining, machine learning, computer vision.

-είμαι έμπειρος μοτοσυκλετιστής.

Δίπλωμα οδήγησης A, B

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία -Πρόκριση στους 2 από τους 3 διαγωνισμούς της Μαθηματικής Ολυμπιάδας (1994)

-Έχω επιλεγεί ως κριτής σε επιστημονικές εργασίες (reviewer) στα εξής διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά:

•International Journal of Automation in Construction – Elsevier.

•International Journal of Sustainable Built Environment – Elsevier.

•International Journal of Information Technology & Decision Making – World Scientific.
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•International Journal of Buildings – MDPI.

•Sustainability - MDPI.

•International Journal of Computational Systems Engineering (IJCSYSE) - InterScience

•Journal of Environmental Planning and Management - ScholarOne

Δημοσιεύσεις -Εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά κατόπιν διαδικασίας κρίσης (Peer Reviewed 
Process):

Τίτλος: Algorithms for Optimization of Building Design: a Review

Συγγραφείς: Vasileios Machairas, Aris Tsangrassoulis, Kleo Axarli

Περιοδικό: Renewable & Sustainable Energy Reviews (Volume 31, March 2014, Pages 101-112) 
Δείκτης απήχησης (5-ετής): 7,896

Αριθμός ετεροαναφορών: 85

-Διεθνή συνέδρια κατόπιν διαδικασίας κρίσης (Peer Reviewed Process):

Τίτλος: Simplified design of a specular slat profile curve using 2D ray tracing and genetic algorithms

Συγγραφείς: Aris Tsangrassoulis, Vasileios Machairas, Kleo Axarli

Συνέδριο: Building Simulation 2013, 13th International Conference of the International Building 
Performance Simulation Association, Chambery, France, August 26-28, session LT3, Pages 3667-
3672

-Άλλες εθνικές συμμετοχές κατόπιν κρίσης από επιτροπή:

Τίτλος: Χρήση Αλγόριθμων Βελτιστοποίησης για Καλύτερο Σχεδιασμό Κτιρίων: Πρακτική Εφαρμογή 
σε Βιοτεχνικό Κτίριο

Συγγραφείς: Βασίλειος Μαχαιράς

Συνέδριο: 1st Energy Tech Forum, Αθήνα, 1η Απριλίου 2016, Ενότητα 4η: Ενεργειακή Αποδοτικότητα 
στον Κτιριακό Τομέα

Ερευνητικό έργο -Συνεργασία με τον καθηγητή Salvatore Carlucci (Νορβηγία, Civil and Transport Engineering), για την 
υλοποίηση της διαδικασίας βελτιστοποίησης της επιστημονικής δημοσίευσης (αναφορά στις 
ευχαριστίες – acknowledgements): Carlucci, Salvatore; Cattarin, Giulio; Causone, Francesco; 
Pagliano, Lorenzo. (2015) Multi-objective optimization of a nearly zero-energy building based on 
thermal and visual discomfort minimization using a non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-
II). Energy and Buildings. vol. 104.

-Ενσωμάτωση των γενετικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης του λογισμικού JGAP στο γενικό 
λογισμικό βελτιστοποιήσεων GenOpt του πανεπιστημίου του Berkeley.

-Ενσωμάτωση των γενετικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης του λογισμικού ECJ καθώς και του 
πολυκριτηριακού αλγόριθμου NSGA-II στο γενικό λογισμικό βελτιστοποιήσεων GenOpt του 
πανεπιστημίου του Berkeley.

-Διασύνδεση του επιστημονικού λογισμικού προσομοίωσης φωτισμού Radiance με το λογισμικό 
βελτιστοποιήσεων GenOpt.

-Ανάρτηση στο Διαδίκτυο (http://vasilis.maheras.gr/tutorial-on-genopt-with-radiance/?lang=en) του 
τρόπου διασύνδεσης του λογισμικού Radiance με το λογισμικό GenOpt. Στο «Radiance Workshop 
2012» που έγινε στην Κοπεγχάγη το Σεπτέμβριο 2012, έχει παρουσιαστεί η εργασία του καθηγητή 
Khaled Nassar, η οποία βασίζεται εν μέρει σε αυτές τις πληροφορίες και κάνει αντίστοιχη αναφορά.

-Αρθρογραφία στο Διαδίκτυο (http://vasilis.maheras.gr/optimization-algorithms-for-genopt/?lang=en) 
σχετικά με τη χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης σε προβλήματα σχεδιασμού και λειτουργίας 
κτιρίων. Μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας έχουν επικοινωνήσει μαζί μου δεκάδες επιστήμονες και
τους παρείχα υποστήριξη στις εργασίες τους.

-Συμμετείχα σε έργα κατασκευής λογισμικού, όπως π.χ. στη βελτίωση του λογισμικού ανοιχτού 
κώδικα JGAP, στο οποίο έκανα τροποποιήσεις στον κώδικα, ώστε να αυξηθεί σημαντικά η απόδοση 
του γενετικού αλγορίθμου του.

-Έχω διασυνδέσει το λογισμικό Matlab με το λογισμικό ενεργειακής προσομοίωσης Energyplus για 
χρήση των αλγορίθμων βελτιστοποίησης του Matlab σε προβλήματα κτιρίων.

-Έχω ιδιόκτητο επιστημονικό μετρητικό εξοπλισμό για καταγραφή περιβαλλοντικών μεγεθών, τον 
οποίο χρησιμοποιώ αποτελεσματικά σε εφαρμογές κτιρίων (θερμοκάμερα, καταγραφικά υγρασίας, 
θερμοκρασίας, φωτεινότητας, θορύβου, CO2, ταχύτητας ανέμου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας).
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Έργα Ενδεικτικά έργα (δεν περιλαμβάνονται όλα) τα οποία ανέλαβα πλήρως (μελέτη και διαχείριση της 
κατασκευής), εκτός αν αναφέρεται αλλιώς:

•8 παράπλευροι οδοί της Εγνατίας στο τμήμα Παράκαμψη Γρεβενών,

•Προσωρινή παράκαμψη εθνικής οδού Γρεβενών – Κοζάνης,

•Τοίχος αντιστήριξης και οχετός στην περιφερειακή οδό Γρεβενών,

•Γυάλινα στέγαστρα με σημειακή ανάρτηση υαλοπινάκων στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης,

•Γυάλινα δάπεδα και γυάλινα κιγκλιδώματα σε σύστημα μεζονετών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης για 
την ALFA Τεχνική,

•Γυάλινα κιγκλιδώματα και γυάλινα πατήματα στο κλιμακοστάσιο του Αθλητικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης,

•Γυάλινες όψεις με σημειακή ανάρτηση υαλοπινάκων σε σύστημα θλιπτήρων – ελκυστήρων, και 
γυάλινα κιγκλιδώματα στη Μέριμνα Ποντίων στη Θεσσαλονίκη,

•Στέγαστρο με σημειακή ανάρτηση υαλοπινάκων σε σύστημα θλιπτήρων – ελκυστήρων στον ΟΣΕ 
Ξάνθης και στον ΟΣΕ Σερρών,

•Στατική μελέτη μεταλλικού φέροντα οργανισμού στο στέγαστρο εισόδου της εταιρίας Γαρυφάλλου στη
Θεσσαλονίκη,

•Στατική μελέτη ενυδρείων όγκου 65m3 του εκθεσιακού χώρου του Δήμου Καστοριάς,

•Γυάλινο στέγαστρο εισόδου για την εταιρία Arxitex στη Θεσσαλονίκη,

•Μεταλλική αποθήκη 375m2 του Δεληπάλα Γεώργιο στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης,

•Μελέτη μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου με γερανογέφυρα 375m2 του Αναστάσιου Μελετλίδη στη 
Θεσσαλονίκη,

•Κτίριο εκθεσιακού χώρου της εταιρίας ΒΕ.Κ.ΑΛ. ΑΒΕΕ στα Γρεβενά με μεταλλικό φέροντα 
οργανισμό,

•Μεταλλικό σιλό δημητριακών 700tn στο Καρπερό Γρεβενών,

•Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και μελέτες διάθεσης λυμάτων για πολλές 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα Γρεβενά,

•Επίβλεψη τεχνικών έργων οδοποιίας Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού Σίατιστας-Κρυσταλλοπηγής,

•Μεταλλική αποθήκη 375m2 του Καραγιάννη Αστέριου στην Κοζάνη,

•Χοιροστάσιο 1062,5m2 του Κιβρόγλου Στυλιανού στα Γρεβενά,

•Ποιμνιοστάσιο Ευάγγελου Δούμα στα Γρεβενά,

•Μελέτες 7 ξύλινων κατοικιών (και μεικτές ξύλο-μέταλλο) για την ΕΛΑΤΟΝ ΕΠΕ σε διάφορα σημεία της
Ελλάδας,

•Προμελέτη ξενοδοχειακής μονάδας προϋπολογισμού 10.000.000€ στην Καστοριά για την ΕΛΑΤΟΝ 
ΕΠΕ,

•Βιοκλιματική κατοικία του Φουρλατάρα Γκενναντί στα Γρεβενά,

•Οινοποιείο της Σκόδρα Αγγελική στα Γρεβενά,

•Αρτοποιείο του Ισπογλίδη Ελευθέριου στα Γρεβενά,

•Ενεργειακή μελέτη αναβάθμισης Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου Ιωνίας – Δήμος Δέλτα,

Σε διαδικασία μελέτης εφαρμογής βρίσκονται τα παρακάτω έργα:

•Μονάδα αποθήκευσης και διαλογής μήλων,

•2 σιλό δημητριακών,

•Βιοκλιματικό κτίριο μονάδας μεταποίησης τρούφας με προχωρημένες μεθόδους βελτιστοποίησης 
κτιριακών διατάξεων,

•Συνεργείο οχημάτων,

•Μονοκατοικία.

Τα έργα που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και δεν συμπεριλαμβάνουν αρκετές συνεργασίες σε λοιπά 
έργα, γραφειοκρατικές διεκπεραιώσεις, προμελέτες και προμετρήσεις έργων για αναπτυξιακά 
προγράμματα, τοπογραφικές αποτυπώσεις, ετοιμασίες φακέλων αδειοδοτήσεων για φωτοβολταϊκά 
έργα, ετοιμασίες προτάσεων χρηματοδότησης κλπ.
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Πιστοποιήσεις -Πιστοποιημένος Φορέας Α' βαθμού στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Την πιστοποίηση έχει λάβει η επιχείρηση ΑΦΟΙ 
ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε., στην οποία ο Βασίλειος Μαχαιράς είναι συνδιαχειριστής και υπεύθυνος του Φορέα.

-Πιστοποιημένος εκπαιδευτής για όλες τις κατηγορίες (9 πιστοποιήσεις) σχετικά με τη μελέτη και την 
κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (nZEB). Πρόγραμμα SouthZEB, Απρίλιος 2016. 

-Πιστοποίηση Ενεργειακού Επιθεωρητή για όλες τις κλάσεις κτιρίων και για όλες τις κατηγορίες 
πιστοποιητικών (κέλυφος, συστήματα θέρμανσης, συστήματα ψύξης), ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2012.

-Πτυχίο μελετητή για κατηγορίες μελετών Νο8 και Νο27, Α' Τάξης (Στατικά-Περιβαλλοντικά).

-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενεργειακούς επιθεωρητές και συγκεκριμένα «Επιθεωρητών Κτιρίων», 
Θεσσαλονίκη. Διάρκεια 60 ώρες, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2013.

-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενεργειακούς επιθεωρητές και συγκεκριμένα «Επιθεωρητών Λεβήτων 
& Εγκαταστάσεων Θέρμανσης», Θεσσαλονίκη. Διάρκεια 30 ώρες, Νοέμβριος 2013.

-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενεργειακούς επιθεωρητές και συγκεκριμένα «Επιθεωρητών 
Συστημάτων Κλιματισμούς», Θεσσαλονίκη. Διάρκεια 30 ώρες, Δεκέμβριος 2013.

Σεμινάρια -Σεμινάριο του ΤΕΕ για «Σύνταξη ενεργειακής μελέτης κτιρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Ενεργειακής Απόδοσης», Κοζάνη. Διάρκεια 5 ημέρες, Φεβρουάριος 2011.

-Σεμινάριο του ΤΕΕ «Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων. Από τη θεωρία 
στην πράξη με την εφαρμογή ευρωπαϊκών μεθοδολογιών και λογισμικών για τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων», Κοζάνη. Διάρκεια 5 ημέρες με εξετάσεις, Νοέμβριος 2009.

-Σεμινάριο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ «Ενεργειακή Απόδοση και Πιστοποίηση Κτιρίων (Οδηγία 2002/91/Ε.Κ.)», 
Κοζάνη. Διάρκεια 3 ημέρες, Ιούνιος 2009.

-Σεμινάριο για τον προγραμματισμό έργων «Εισαγωγή στη χρήση Primavera Project Management», 
Θεσσαλονίκη. Διάρκεια 3 ημέρες, Δεκέμβριος 2006.

-Σεμινάριο για τα συστήματα της DORMA Glas, Γερμανία. Διάρκεια 1 εβόμάδα, Ιούλιος 2003.

-Σεμινάριο για τα συστήματα ηλιοπροστασίας της WAREMA, Γερμανία. Διάρκεια 1 εβδομάδα, 
Νοέμβριος 2003.

-Σεμινάριο για τα συστήματα ηλιοπροστασίας της COLT, Αυστρία. Διάρκεια 1 εβδομάδα, Νοέμβριος 
2003.

Συνέδρια -Ημερίδα «Τεχνικό Λογισμικό Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών», Θεσσαλονίκη, 8 
Απριλίου 2005.

-1o Συμπόσιο Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS OF 
DAYLIGHT APPLICATIONS, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2004.

-5th EUROMECH SOLID MECHANICS CONFERENCE (ESMC-5), Θεσσαλονίκη, 17-22 Αυγούστου 
2003.

-2o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Θεσσαλονίκη, 28-30 
Νοεμβρίου 2001.

-1st International Conference on Fire Protection of Cultural Heritage, Θεσσαλονίκη, 1-2 Ιουνίου 2000.

Συνδρομές -μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ),

-μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ),

-μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Άλφα (ΠΕΦΑ),

-μέλος του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Γρεβενών (ΜΟΓ).
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Συστάσεις -περαιτέρω υποστηρικτικό υλικό (συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εμπειρίας, τιμολόγια έργων κ.λ.π.)
είναι διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί.
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gmgkQjtShioIGORg8Um7GPajvmgC0m2RFwXMit0VcjHXP1zXr/gbWTq+gqkjq1xat5bgd1/hb+f5
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DvxQM8b1sPBdTvMwa7lmZyyn7oI5H6j8qwhbvO+FBNdHq8Qu72W5CMA4LRkfdYL944+tP8MWYn82
WRQQG2rkdPWokzWMbmCmmXOcBGA754rS07SHnkZJkwVxnPoeldv9kQAfIM4yeOlV3jEV7C0aqrOj
I2Ohx8yn+dTc3VJLUwn0uG1t2YqCF5J9Ky4tOS7t5J2/jc7T6Ad66LU7Y3EywybvK6ttP3vQfSom
t2Cqg+VFGFCjjHpTTG433OVFu0bOpXlDg1I8IdCuBwM5rSuIl23MpI27lUH1x1/nVCU/uwiA5bqR
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KMjHfFXbK7lt3UxswK56nj8qpd+TU0S5bPpjH0oA9SHjXz7VLA20pKRKu7IBYgYP0BqMeJWIUTWR
igwAGRslR7+1c/baDqVpaLqBULG3JVgclexPtVm233KlJsLIpwqqdwIx/Kok5LYpJW1PWCB3ppxt
OeVwc/Slyv8AeH50ZT1BFbmZxd94fEtittE+1rZ2aAEfeDc7SfSs7RFjMUrxoyKZWIVuoOeRXY3N
tcyv5cLRxKQVeYtklfTb6+9ZItFtGMEYyqDCnHUep96zmjei9SJ2yp8vaSOgJxms9rnzLpcoU8tW
+Vhg7iMVovGN2SOfpUTRBmK4GB0qLWOl6mSZpIMqyNNGeQ68sPYjuBVSe9eTKQxujEYMjLgL9B61
tvCqggYz6VRnjGc8Z6VQrW6mHdowstseQq7ck9/UmqkibeQN3HJz19615402sCwIPGCetZclsYmz
HIAvZSMgVOoOxWaPOc8+hFVpYmYHKkiroVurFTj070FAV+7QtCGrmDKhUniocCtW7hypwORWWRir
RzyTW4YFJ1PNHFKBnGBQLfYAv41q6Y0Mc9rcshd4plLxjkMvbj61mFWXrkfhWv4ZUHXLckblRgzK
DyV6Yx3600J3R7U6+fErMOCoOPQelZ0umjnywqg9dqgZrViQCFFCsqqoVVYYIHan7Ku1xInwxPAW
jB/2aqfa5B1RRjryaPtj45Rcf71F0F3ctEMR91c9BXPX88UWpSoXXK4Ugcdq2EvCGBMYIzzzXn2v
6RdSaldXU92sRlfcqnOCp6VMrNaGlJ2ehvyzIVJUg854qM3CKBlgM9DXnv2y4s5GT7SHVTtOGNbk
FvPdaatyr5RgeM+lSlodKnd2Lmp62lsxHVj1xXPS67PI5WBWyxx61XvEYufOYtSwkW7qUU5JHAGC
fxov2IlzN2ZK1vq0/wA5VkHUZ4qrK9/Dw+GHuMVq3s+qW9uJRbqUIxuDlmx71lC/mchZkJHT1/Wi
zSuyXpoLFcseJEIP0q4g3qD70yCNZ24GM9OKuLBsXv8AjUNouKZQuU+RuKwpV2tgdq6aVNynNYFz
EUkIwSDVLYzqoqKjNnH861bO0jVA8g3SMflUn9aitLU7RIRgZ5zV63uI3uPmThflUjpQ2FOJJJD9
qje2dQGC5RgOQR0FUvD+6LXrKXBZUmUsAM/KDzkemK1mIgukc5C7Gb8qj8EbH8UwmU7UYMAT03EH
AP50J6hVSS0PZA4dQ6OjK3KsvQijcRn7vr1qGFY4U2Rqqrnop4FSY3g56YxWqWhhct9V6cZ6daQg
HsKM80Cq0EAVc8ge3FYfifQbnxBbJDEiRRw5Zpics/H3QK3RyOfXpVneUtJHHUIx/SpklYqO55De
6bHIkQmgRSi7QsfGauXCrp+lW9tGApVQSv15NbnkIxDleccnua5/WmZ5iMZA496y31O2MVuYUkBe
TJHXtVi2hM+FYDK8dOopBJzsPB9TV2yh8xiRyehNIdhz2TsuM5GMdTVQ6YWblfpW+isg2gbgBikl
wF4UDvVO70FvujGSzEQ44PrTJeOlX5WBODWdOeT0/CocQVis3zNz19qieJCeVGT3x0qXpz3ph6rR
Fu5EloNYIkByoxg8Cq+nMjtyOegGKlmUSQ7DnBbBxVuC3RIQiKF4xkdTTuOKKusOUi442ptP1J/w
rW8BaFJcJLqEmPLDbEUjO4gc/lXPa3Lt8q3TGR8x/pmvSvh8MeEbf5CMyuRnvzVQV9zCq9TprTTk
VPk4UDvxTpU8osp7DP6VdtseW3H8VUb1v9e3op/lWqMSfHcUtJ0oAz+FMEKOtW1XzLZk/vKy/Tiq
gzV6M7Y19ufwpNaFLc44KEXB4I4Oa5vWNolOCPwrpr5DFcSJgk7j+Wc1zWsac0ykrMw9fas1vY7I
ysrnPkxvKyb13dhuyTVjR5XF08WSyr39KrPpYhYEgA84Iq7ZhIOAoVuCff60ManfQ6BHDLhuuOTV
ac4Xpg+lMS6T1xRI+9fc1m2wvoUp2wx5xVSTBUkematSDccGqrYwcdBx0p9BMrHA61G3JHbsKkcZ
HB/A1Ew6Y/KiKsRJ3A9VzyN/NWPOQqFQ8D8KhX7gz602NfXrn9KTHGTtYzdTt5HvY/LUs8pCqP8A
a7V7RounjStFtbJf+WUYD57t3NeZW8aPqNkWO3bOrA+nNeuk/vG4xzWsNTmqp3LtsAIR6ljisvUH
xDcfQitaDiJcn3rG1Fv9GlPqf61oSti9nt2o6UD3ozQIctXVz5Q7YHeqQ61dHEPHpQgOb1lCrLKP
usMH2IPX8q5+doyjLM3LdMDIA9a6XVjiBUP8TVyN7Zje7vNKqngBeg96yaszqpNPRlO7uLZsIAzY
GN2MA1nGe3VgWbH4Vak0qPG43zMT1IGKyLy3jjlCQkuB1J9abXmdDpovLfW7yBBJ8zHA44rSjXap
Bzj3rL063COXK8nkewrZDKExg5xWTetjJKzuUp8Bj0z7d6qyYA461YuMl+D3qnIeDg57U46oTZXk
HPPQ9PaosdOc/WpX7nPFR+v6VViLgCdp9qAcGkwelBbHSoZSQrt8vBwQcg+ldzpPjvT7lVgvy9tc
qNrORuRj657V5+74zn6Uabp0+oXjeWuIl+/IR8q/41UW76ESime8W7o9vG8bq6lchlOQfyrG1En7
Kc85YcCofCC/ZtPurRd22IBlzyRkHP07U/U2/wBHQZ6t/StlqrswkrOyNTNKDg0UD3poTY5Qc1eb
iEZ/u1RHB/rVxyfJPf5afUfQwdVPEQPdiaxLtQqxhlbLgkrjjGe1bGrnmEH3IrD1+OS4uLfzF2W5
RWT1Y98+1JxuVCVpaGVc2DNkwkjvtPaqKaU5fMhLepI4roIpgqlWILKMECoTOrFgABWPkzs5rlD7
OIkwBgCoTKFflhjFSXd0MlRge/8ASsiedixwOe5qVHsS5JE80mXwMgdj61WkcdCR1NVy5J5NQyz4
bA9Kq1kRzXLBZenrSYHaqomJ68fWtWw0PUNSKlIzFE3IeQ7cj1Hc0K70ROi3KZYDuKfbWF5qTlbO
3Z/Vuij6muutPCtjaKr3TNcy+jDC/QL1NaxkVIgiBYo1yNq8Y/H+nWqVLuDmuhzdl4SggHmX0nny
KMmJDhV/3jWsRHDEiRIqquNqoMKPoP6mrggknUBV2RgghiMZ+g/qajuEjtg23lyeSeS31rVU7Izc
u5c8PfuprpCQzPFk+2D/APXqXUiMRDvzmqGjXAgvpDJwZkMak9N3UD9Kuao2JUHOQrHNLZWIeptU
d+2KPpQKYh6DJFXHz5RA5JGB71TQEsMfSrQ2swJxhQcE1UY3d2PVlb7JFuEsyAlOjNzt9sVi+JG+
26a4hAV42yrt1H4Vc1PUUUBC2EUZYntWP5rtL5siEtgqkbc7FPXI7sf5Yqm1sjSEbanLwWNwjNJ5
nzZ2seckjsatRWRlhdzcssitgqFyMHvWrqsb2cUc32do1kHK+uOo/WsoSGFbwnlVQMCD15rJxSNW
29DOktZZjKUYNsJBYDriqEttLuII5796v2VpfaiytGTFbq3fIDHuAO/1rp7fRLOKNZLsmWTsh4A/
qahRcthtxitTgBaSzSbI0Z2PRVUkn8K1LbwhfylWn226t2blj9F/xrukdYl2WcCQr/Eypg/5+tMy
BucMZGbgsTnPtn+lWqSW7MnUvsjGsvDthp7B3QyyL0MmMA/Tpmt6CJ3JP3cjknlsfSmW8BllGFZ2
H8Kjp+PQfzq/LbiOH98yk9SiH5R9T1NaKK6E3tqzNuH3vsgG49CxOceuT/QUsVskWGkzIwHyk9B9
B2qwi7l3JhVHIOOB7ipQiKpckqvqRkt7CrSSZDlfYrtvbJJIH90ck1SvzBbwnznCHsoOWb6D/GrF
5JOlu0kWIEDqGwMvtbvnt+FVLrTUSFpFQtIrbmZjuZh3ye9ErpCjZuzMp5JHKOUZU5CAdFxg5P8A
tHr+BrXublrmFZD97y8MfVvWoAiMPs/G1lCqc/dP8J/A/wA6gtJCy+VJkHJyD/eHUVzvXVGso22P
/9k=        personal_statement ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  <p>Το επιστημονικό μου έργο αφορά στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και του σχεδιασμού των κτιρίων. Το διδακτορικό μου εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Οικοδομικής και Δομικής Φυσικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Δημήτριο Αραβαντινό. Οι επιστημονικές μου δημοσιεύσεις είναι λίγες στον αριθμό, διότι πρόσφατα ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή (Δεκέμβριος 2015), αλλά έχουν σημαντικό δείκτη απήχησης (7,896) και πολλές ετεροαναφορές (85) σε μικρό χρονικό διάστημα (από το 2014). Το σύνολο του επιστημονικού μου έργου αφορά στην κατασκευή και εφαρμογή μοντέρνων μεθόδων βελτιστοποίησης και έχω εξαιρετικό μαθηματικό υπόβαθρο, ενώ είμαι και έμπειρος προγραμματιστής (C# και JAVA). Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο βιογραφικό μου έχω λάβει μέρος στην υποστήριξη και κατασκευή αλγορίθμων βελτιστοποίησης, ενώ στο διδακτορικό μου έχω κατασκευάσει μια στρατηγική βελτιστοποίησης ειδικά για το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει.</p><p>Επαγγελματικά έχω 15ετή εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή κτιρίων και έχω διαχειριστεί δεκάδες έργα προϋπολογισμού εκατομμυρίων ευρώ. Είμαι συνδιαχειριστής, συνιδιοκτήτης και ο κύριος υπεύθυνος της εταιρίας συμβούλων «ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε.», η οποία είναι φορέας Α' βαθμού στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εξυπηρετώντας περισσότερους από 1000 πελάτες. Έχω μεγάλη εμπειρία στην ενεργειακή μοντελοποίηση κτιρίων και κατέχω 8 πιστοποιήσεις σχετικές με τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων. Η μία από αυτές αφορά στην πιστοποίησή μου ως εκπαιδευτής στη μελέτη και κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (nZEB). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά σε όλες τις ενότητες (θερμική άνεση, θερμογέφυρες, προγράμματα χρηματοδότησης έργων ενεργειακής αναβάθμισης, ανάλυση κτιρίων με λογισμικά δυναμικής προσομοίωσης, αυτοματισμοί και συστήματα ψύξης – θέρμανσης, ανακαίνιση κτιρίων σε nZEB, κλπ.), οι οποίες είναι επιπλέον 9 πιστοποιήσεις στο επίπεδο του <b>εκπαιδευτή</b> (απαιτήθηκε σημαντική προϋπηρεσία και επιτυχία τουλάχιστον 90% στις εξετάσεις). Κατέχω ιδιόκτητο επιστημονικό εξοπλισμό για προχωρημένες ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων (θερμοκάμερα, μετρητή CO2 ποιότητας αέρα, dataloggers περιβαλλοντικών δεδομένων κ.α.).</p><p>Στόχος μου είναι να αποκτήσω διδακτική εμπειρία και να συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα (υφιστάμενα και υλοποίηση νέων προτάσεων).</p>     true  Έκτακτος Διδάσκοντας Πανεπιστημίου <p>-Έχω αναλάβει για το χειμερινό εξάμηνο του 2016 την αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος Οικοδομική, ως έκτακτο προσωπικό του Π.Δ.407/80.</p>  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών    Βόλος  EL Ελλάδα    true  Συνιδιοκτήτης και συνδιαχειριστής <p>είμαι συνδιαχειριστής και συνιδρυτής της εταιρίας συμβούλων ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε. και ασκώ το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ως ελεύθερος επαγγελματίας. Η επιχείρηση απασχολεί 6 εργαζόμενους και 4 εξωτερικούς συνεργάτες και είναι πιστοποιημένος Φορέας Α&#39; βαθμού στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εξυπηρετώντας περισσότερους από 1000 πελάτες ετησίως. Η ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε. έχει δυναμική συμμετοχή σε προγράμματα κοινοτικών ενισχύσεων και μεγάλη επιτυχία στις προτάσεις. Η επιχείρηση αναλαμβάνει τη συνολική υποστήριξη των έργων εκπονώντας μελέτες οικονομικές, βιωσιμότητας, σκοπιμότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείρισης λυμάτων, αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές, στατικές, υδραυλικές, ενεργειακές και βελτιστοποίησης. Είμαι ο υπεύθυνος για το συντονισμό της ομάδας έργου υποστήριξης για το Ο.Σ.Δ.Ε. και για την υλοποίηση τεχνικών μελετών ή ερευνητικού έργου.</p>  ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε.    Θ. Ζιάκα 37 51100 Γρεβενά  EL Ελλάδα  www.ep-an.gr  business  Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Φορέας Α' βαθμού στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε.    true  21420 Πολιτικός μηχανικός <p>Από την απόκτηση του πτυχίου το 2003 ασκώ το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού εκπονώντας μελέτες και επιβλέψεις έργων.</p>  Ατομική επιχείρηση    Φιλελλήνων 82 51100 Γρεβενών  EL Ελλάδα  www.vasilis.maheras.gr  business  M Επαγγελματικές,επιστημονικές και τεχνικες δραστηριότητες     false  21420 Πολιτικός μηχανικός <p>Εκτέλεσα επίβλεψη σε έργα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και παράλληλα εξασκούσα το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού με έδρα τα Γρεβενά. Η θέση μου το πρώτο εξάμηνο ήταν ως επιμετρητής και μετά αναβαθμίστηκα σε αναπληρωτή επιβλέποντα μηχανικό με παράλληλα καθήκοντα της παρακολούθησης του έργου με το Primavera Project Management.</p>  Εγνατία Οδός Α.Ε.    Κοζάνη  EL Ελλάδα     false  21420 Πολιτικός μηχανικός <p>Τα καθήκοντά μου εκτός από την πλήρη διαχείριση έργων ήταν και η έρευνα και βελτίωση προϊόντων. Ασχολήθηκα κυρίως με έργα σχετικά με γυάλινες κατασκευές, στα οποία χρησιμοποιείται το γυαλί ως φέρων στοιχείο και με συστήματα ηλιοπροστασίας. Αναλάμβανα πλήρως τα έργα (μελέτη-κατασκευή) και εκπονούσα, ανάλογα με την περίπτωση, απλή βιοκλιματική μελέτη ή αναλυτική ενεργειακή μελέτη για τη θέση και το είδος των υαλοπινάκων, όπως και για τα συστήματα ηλιοπροστασίας. </p>  GLASSCON Α.Ε.    Θεσσαλονίκη  EL Ελλάδα     false  21420 Πολιτικός μηχανικός <p>12 μήνες συνολικά (κάθε καλοκαίρι) εργάστηκα στην τεχνική εταιρεία &#34;ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.&#34; που ανέλαβε να κατασκευάσει το έργο «Εγνατία Οδός» στην παράκαμψη Γρεβενών, όπως επίσης και την περιφερειακή οδό των Γρεβενών. Δεν είχα ολοκληρώσει τις σπουδές μου (ξεκίνησα στο 3ο έτος φοίτησης), αλλά τα καθήκοντά μου ήταν αντίστοιχα του πολιτικού μηχανικού.</p>  ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.    Γρεβενά  EL Ελλάδα      false Διδακτορικό Δίπλωμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών <p>Τίτλος διατριβής: &#34;Βελτιστοποιημένη λειτουργία συστημάτων ηλιοπροστασίας σε συνδυασμό με θερμοστατικό έλεγχο στα κτήρια&#34;</p>  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών    Θεσσαλονίκη  EL Ελλάδα  8 ΕΠΠ επίπεδο 8     false Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών    Θεσσαλονίκη  EL Ελλάδα      el ελληνικά    en αγγλικά  C1 C2 B2 B2 C1   FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH B2 University of Cambridge  B2   fr γαλλικά  A1 A1 A1 A1 A1   Βασικά Γαλλικά Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γ.Γ.Ε.Ε.  A1  <p>-καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν μέσω της εμπειρίας μου ως διευθυντής της ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε., Φορέα Α&#39; Βαθμού στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε., εξυπηρετώντας περισσότερους από 1000 πελάτες με μια ομάδα 10 ατόμων.</p>  <p>-ηγεσία, καθώς στην επιχείρηση είμαι ο υπεύθυνος της δεκαμελούς επιστημονικής ομάδας.</p><p>-καλές οργανωτικές δεξιότητες καθώς στην επιχείρηση διαχειριζόμαστε τα δεδομένα και στοιχεία περισσότερων από 1000 πελατών και υπάρχει απαίτηση διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων.</p>  <p>-ολοκληρωμένη διαχείριση τεχνικών έργων.</p><p>-υλοποίηση εφαρμοσμένης έρευνας.<br /></p><p>-εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων.<br /></p><p>-παραγωγή λογισμικού.</p><p>-τεχνικές μελέτες όπως: αρχιτεκτονικές, ενεργειακές, στατικές, τοπογραφικές, διάθεσης λυμάτων, περιβαλλοντικές, υδραυλικές, σκοπιμότητας, βιωσιμότητας.<br /></p><p>-παραγωγή φωτορεαλιστικών 3D και δυνατότητα εικονικής περιήγησης πρώτου προσώπου (virtual and augmented reality).<br /></p><p>-χρήση και παραγωγή δεδομένων συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών GIS.</p><p>-εφαρμογή μεθόδων &#34;structure from motion&#34; για την παραγωγή 3D point cloud και αποτύπωση περιβάλλοντος.</p><p>-προχωρημένη κτιριακή/ενεργειακή επιθεώρηση με στόχο την αποτίμηση καθώς και την αναζήτηση κτιριακών προβλημάτων (οικοδομικών, δομοστατικών και ενεργειακών) με στόχο τη δομοστατική και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με χρήση εξειδικευμένου και ιδιόκτητου επιστημονικού εξοπλισμού όπως:<br /></p><p>1. Θερμοκάμερα για την ενεργειακή εκτίμηση (εύρεση θερμογεφυρών κλπ.) και την αναζήτηση πλήθους προβλημάτων όπως υγρασίας, ηλεκτρολογικών, μούχλας κλπ.</p><p>2. 4 φορητά datalogger θερμοκρασίας/υγρασίας.</p><p>3. Υγρασιόμετρο υλικών για την επιβεβαίωση υγρασίας σε δομικά στοιχεία.</p><p>4. Μετρητή CO2 για την εκτίμηση της ποιότητας αέρα.</p><p>5. Λουξόμετρο με datalogger για την εκτίμηση του τεχνητού φωτισμού και της οπτικής άνεσης.</p><p>6. Ανεμόμετρο με υπέρυθρο θερμόμετρο για μέτρηση ταχύτητας και παροχής αέρα για την εκτίμηση του αερισμού και της καλής λειτουργίας της κλιματιστικής εγκατάστασης.</p><p>7. Ηχόμετρο για την εκτίμηση της ακουστικής άνεσης.</p><p>8. Αμπεροτσιμπίδα (και πολύμετρο true RMS) με μέτρηση ισχύος και συντελεστή ισχύος για την εκτίμηση και τη βελτιστοποίηση του συντελεστή Φ.</p><p>9. Ένα μετρητή κατανάλωσης πίνακα και 3 πρίζας για την εκτίμηση ηλεκτρικών καταναλώσεων συσκευών.</p><p>10. Μετρητή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για επίπεδα 50MHz έως 3.5GHz.</p><p>11. Γεωδαιτικό σταθμό, γεωδαιτικό σύστημα GNSS και laser αποστασιόμετρο για γεωμετρική/τοπογραφική αποτύπωση κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου.</p>  <p>-είμαι έμπειρος προγραμματιστής σε C# και JAVA, χρησιμοποιώντας τις αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Έχω συμβάλει σε έργα λογισμικού και έχω ικανοποιητική γνώση του Matlab.</p><p>-είμαι έμπειρος μηχανικός ενεργειακών αναλύσεων κτιρίων, χρησιμοποιώντας διάφορα προγράμματα όπως τα: energyplus, esp-r, radiance, ecotect, epa-nr, TEE-KENAK.</p><p>-κατέχω εξειδίκευση στη χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Χρησιμοποιώ γενικά λογισμικά βελτιστοποίησης, όπως το Matlab και το GenOpt ή ιδιαίτερα κατασκευασμένα από εμένα προγράμματα.</p><p>-είμαι έμπειρος δομοστατικός μηχανικός με δυνατότητα εκτίμησης υφιστάμενων ή νέων κτιρίων και για οποιοδήποτε συνδυασμό υλικών (οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικά, ξύλινα, μεικτά καθώς και γυάλινα). Χρησιμοποιώ λογισμικά όπως τα: ETABS, SAP, dlubal RSTAB/RFEM, Multisoft Statics, ScadaPro, etools, adaptor, 4M SteelConnect, Runet BetonExpress / WoodExpress.</p><p>-είμαι έμπειρος σχεδιαστής CAD σε 3D χρησιμοποιώντας τεχνολογίες BIM και γνωρίζω προγράμματα όπως τα: Revit, autocad, sketchup.</p><p>-είμαι έμπειρος χρήστης του Microsoft Office και γνωρίζω ικανοποιητικά να χρησιμοποιώ προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών, όπως το GIMP.</p><p>-γνωρίζω ικανοποιητικά το UNITY3D, με το οποίο κατασκευάζω εικονικά περιβάλλοντα περιήγησης (virtual and augmented reality).</p><p>-γνωρίζω ικανοποιητικά να χρησιμοποιώ προγράμματα διαχείρισης έργων, όπως τα Microsoft Project και Primavera Project Management.</p><p>-γνωρίζω ικανοποιητικά να χρησιμοποιώ προγράμματα GIS, όπως τα QGIS και webGIS.</p>  C C C C C   Σεμινάριο Εγνατίας Οδού Α.Ε. "Εισαγωγή στη χρήση Primavera Project Management"   A B  <p>-έχω καλό θεωρητικό υπόβαθρο στις τεχνολογίες του κλάδου της &#34;τεχνητής νοημοσύνης&#34;, όπως optimization, data mining, machine learning, computer vision.</p><p>-είμαι έμπειρος μοτοσυκλετιστής.</p>    honors_awards Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία <p>-Πρόκριση στους 2 από τους 3 διαγωνισμούς της Μαθηματικής Ολυμπιάδας (1994)</p><p>-Έχω επιλεγεί ως κριτής σε επιστημονικές εργασίες (reviewer) στα εξής διεθνή επιστημονικά περιοδικά:</p><p><a target="_blank"></a>•International Journal of Automation in Construction – Elsevier.</p><p>•International Journal of Sustainable Built Environment – Elsevier.</p><p>•International Journal of Information Technology &amp; Decision Making – World Scientific.</p><p>•International Journal of Buildings – MDPI.</p><p>•Sustainability - MDPI.</p><p>•International Journal of Computational Systems Engineering (IJCSYSE) - InterScience</p><p>•Journal of Environmental Planning and Management - ScholarOne</p>   publications Δημοσιεύσεις <p>-Εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά κατόπιν διαδικασίας κρίσης (Peer Reviewed Process):</p><p>Τίτλος: Algorithms for Optimization of Building Design: a Review</p><p>Συγγραφείς: Vasileios Machairas, Aris Tsangrassoulis, Kleo Axarli</p><p>Περιοδικό: Renewable &amp; Sustainable Energy Reviews (Volume 31, March 2014, Pages 101-112) Δείκτης απήχησης (5-ετής): 7,896</p><p>Αριθμός ετεροαναφορών: 85</p><p>-Διεθνή συνέδρια κατόπιν διαδικασίας κρίσης (Peer Reviewed Process):</p><p>Τίτλος: Simplified design of a specular slat profile curve using 2D ray tracing and genetic algorithms</p><p>Συγγραφείς: Aris Tsangrassoulis, Vasileios Machairas, Kleo Axarli</p><p>Συνέδριο: Building Simulation 2013, 13<sup>th</sup> International Conference of the International Building Performance Simulation Association, Chambery, France, August 26-28, session LT3, Pages 3667-3672</p><p>-Άλλες εθνικές συμμετοχές κατόπιν κρίσης από επιτροπή:</p><p>Τίτλος: Χρήση Αλγόριθμων Βελτιστοποίησης για Καλύτερο Σχεδιασμό Κτιρίων: Πρακτική Εφαρμογή σε Βιοτεχνικό Κτίριο</p><p>Συγγραφείς: Βασίλειος Μαχαιράς</p><p>Συνέδριο: 1<sup>st</sup> Energy Tech Forum, Αθήνα, 1<sup>η</sup> Απριλίου 2016, Ενότητα 4<sup>η</sup>: Ενεργειακή Αποδοτικότητα στον Κτιριακό Τομέα</p>   Ερευνητικό έργο <p>-Συνεργασία με τον καθηγητή Salvatore Carlucci (Νορβηγία, Civil and Transport Engineering), για την υλοποίηση της διαδικασίας βελτιστοποίησης της επιστημονικής δημοσίευσης (αναφορά στις ευχαριστίες – acknowledgements): Carlucci, Salvatore; Cattarin, Giulio; Causone, Francesco; Pagliano, Lorenzo. (2015) Multi-objective optimization of a nearly zero-energy building based on thermal and visual discomfort minimization using a non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II). Energy and Buildings. vol. 104.</p><p>-Ενσωμάτωση των γενετικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης του λογισμικού JGAP στο γενικό λογισμικό βελτιστοποιήσεων GenOpt του πανεπιστημίου του Berkeley.</p><p>-Ενσωμάτωση των γενετικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης του λογισμικού ECJ καθώς και του πολυκριτηριακού αλγόριθμου NSGA-II στο γενικό λογισμικό βελτιστοποιήσεων GenOpt του πανεπιστημίου του Berkeley.</p><p>-Διασύνδεση του επιστημονικού λογισμικού προσομοίωσης φωτισμού Radiance με το λογισμικό βελτιστοποιήσεων GenOpt.</p><p>-Ανάρτηση στο Διαδίκτυο (<a href="http://vasilis.maheras.gr/tutorial-on-genopt-with-radiance/?lang&#61;en" target="_blank" rel="nofollow">http://vasilis.maheras.gr/tutorial-on-genopt-with-radiance/?lang&#61;en</a>) του τρόπου διασύνδεσης του λογισμικού Radiance με το λογισμικό GenOpt. Στο «Radiance Workshop 2012» που έγινε στην Κοπεγχάγη το Σεπτέμβριο 2012, έχει παρουσιαστεί η εργασία του καθηγητή Khaled Nassar, η οποία βασίζεται εν μέρει σε αυτές τις πληροφορίες και κάνει αντίστοιχη αναφορά.</p><p>-Αρθρογραφία στο Διαδίκτυο (http://vasilis.maheras.gr/optimization-algorithms-for-genopt/?lang&#61;en) σχετικά με τη χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης σε προβλήματα σχεδιασμού και λειτουργίας κτιρίων. Μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας έχουν επικοινωνήσει μαζί μου δεκάδες επιστήμονες και τους παρείχα υποστήριξη στις εργασίες τους.</p><p>-Συμμετείχα σε έργα κατασκευής λογισμικού, όπως π.χ. στη βελτίωση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα JGAP, στο οποίο έκανα τροποποιήσεις στον κώδικα, ώστε να αυξηθεί σημαντικά η απόδοση του γενετικού αλγορίθμου του.</p><p>-Έχω διασυνδέσει το λογισμικό Matlab με το λογισμικό ενεργειακής προσομοίωσης Energyplus για χρήση των αλγορίθμων βελτιστοποίησης του Matlab σε προβλήματα κτιρίων.</p><p>-Έχω ιδιόκτητο επιστημονικό μετρητικό εξοπλισμό για καταγραφή περιβαλλοντικών μεγεθών, τον οποίο χρησιμοποιώ αποτελεσματικά σε εφαρμογές κτιρίων (θερμοκάμερα, καταγραφικά υγρασίας, θερμοκρασίας, φωτεινότητας, θορύβου, CO2, ταχύτητας ανέμου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας).</p>   Έργα <p>Ενδεικτικά έργα (δεν περιλαμβάνονται όλα) τα οποία ανέλαβα πλήρως (μελέτη και διαχείριση της κατασκευής), εκτός αν αναφέρεται αλλιώς:</p><p>•8 παράπλευροι οδοί της Εγνατίας στο τμήμα Παράκαμψη Γρεβενών,</p><p>•Προσωρινή παράκαμψη εθνικής οδού Γρεβενών – Κοζάνης,</p><p>•Τοίχος αντιστήριξης και οχετός στην περιφερειακή οδό Γρεβενών,</p><p>•Γυάλινα στέγαστρα με σημειακή ανάρτηση υαλοπινάκων στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης,</p><p>•Γυάλινα δάπεδα και γυάλινα κιγκλιδώματα σε σύστημα μεζονετών στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης για την ALFA Τεχνική,</p><p>•Γυάλινα κιγκλιδώματα και γυάλινα πατήματα στο κλιμακοστάσιο του Αθλητικού Μουσείου Θεσσαλονίκης,</p><p>•Γυάλινες όψεις με σημειακή ανάρτηση υαλοπινάκων σε σύστημα θλιπτήρων – ελκυστήρων, και γυάλινα κιγκλιδώματα στη Μέριμνα Ποντίων στη Θεσσαλονίκη,</p><p>•Στέγαστρο με σημειακή ανάρτηση υαλοπινάκων σε σύστημα θλιπτήρων – ελκυστήρων στον ΟΣΕ Ξάνθης και στον ΟΣΕ Σερρών,</p><p>•Στατική μελέτη μεταλλικού φέροντα οργανισμού στο στέγαστρο εισόδου της εταιρίας Γαρυφάλλου στη Θεσσαλονίκη,</p><p>•Στατική μελέτη ενυδρείων όγκου 65m<sup>3</sup> του εκθεσιακού χώρου του Δήμου Καστοριάς,</p><p>•Γυάλινο στέγαστρο εισόδου για την εταιρία Arxitex στη Θεσσαλονίκη,</p><p>•Μεταλλική αποθήκη 375m<sup>2</sup> του Δεληπάλα Γεώργιο στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης,</p><p>•Μελέτη μεταλλικού βιοτεχνικού κτιρίου με γερανογέφυρα 375m<sup>2</sup> του Αναστάσιου Μελετλίδη στη Θεσσαλονίκη,</p><p>•Κτίριο εκθεσιακού χώρου της εταιρίας ΒΕ.Κ.ΑΛ. ΑΒΕΕ στα Γρεβενά με μεταλλικό φέροντα οργανισμό,</p><p>•Μεταλλικό σιλό δημητριακών 700tn στο Καρπερό Γρεβενών,</p><p>•Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και μελέτες διάθεσης λυμάτων για πολλές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα Γρεβενά,</p><p>•Επίβλεψη τεχνικών έργων οδοποιίας Κάθετου Άξονα Εγνατίας Οδού Σίατιστας-Κρυσταλλοπηγής,</p><p>•Μεταλλική αποθήκη 375m<sup>2</sup> του Καραγιάννη Αστέριου στην Κοζάνη,</p><p>•Χοιροστάσιο 1062,5m<sup>2</sup> του Κιβρόγλου Στυλιανού στα Γρεβενά,</p><p>•Ποιμνιοστάσιο Ευάγγελου Δούμα στα Γρεβενά,</p><p>•Μελέτες 7 ξύλινων κατοικιών (και μεικτές ξύλο-μέταλλο) για την ΕΛΑΤΟΝ ΕΠΕ σε διάφορα σημεία της Ελλάδας,</p><p>•Προμελέτη ξενοδοχειακής μονάδας προϋπολογισμού 10.000.000€ στην Καστοριά για την ΕΛΑΤΟΝ ΕΠΕ,</p><p>•Βιοκλιματική κατοικία του Φουρλατάρα Γκενναντί στα Γρεβενά,</p><p>•Οινοποιείο της Σκόδρα Αγγελική στα Γρεβενά,</p><p>•Αρτοποιείο του Ισπογλίδη Ελευθέριου στα Γρεβενά,</p><p>•Ενεργειακή μελέτη αναβάθμισης Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου Ιωνίας – Δήμος Δέλτα,</p><p>Σε διαδικασία μελέτης εφαρμογής βρίσκονται τα παρακάτω έργα:</p><p>•Μονάδα αποθήκευσης και διαλογής μήλων,</p><p>•2 σιλό δημητριακών,</p><p>•Βιοκλιματικό κτίριο μονάδας μεταποίησης τρούφας με προχωρημένες μεθόδους βελτιστοποίησης κτιριακών διατάξεων,</p><p>•Συνεργείο οχημάτων,</p><p>•Μονοκατοικία.</p><p>Τα έργα που αναφέρονται είναι ενδεικτικά και δεν συμπεριλαμβάνουν αρκετές συνεργασίες σε λοιπά έργα, γραφειοκρατικές διεκπεραιώσεις, προμελέτες και προμετρήσεις έργων για αναπτυξιακά προγράμματα, τοπογραφικές αποτυπώσεις, ετοιμασίες φακέλων αδειοδοτήσεων για φωτοβολταϊκά έργα, ετοιμασίες προτάσεων χρηματοδότησης κλπ.</p>   certifications Πιστοποιήσεις <p>-Πιστοποιημένος Φορέας Α&#39; βαθμού στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Την πιστοποίηση έχει λάβει η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΙΡΑ Ο.Ε., στην οποία ο Βασίλειος Μαχαιράς είναι συνδιαχειριστής και υπεύθυνος του Φορέα.<br /></p><p>-Πιστοποιημένος εκπαιδευτής για όλες τις κατηγορίες (9 πιστοποιήσεις) σχετικά με τη μελέτη και την κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (nZEB). Πρόγραμμα SouthZEB, Απρίλιος 2016. <br /></p><p>-Πιστοποίηση Ενεργειακού Επιθεωρητή για όλες τις κλάσεις κτιρίων και για όλες τις κατηγορίες πιστοποιητικών (κέλυφος, συστήματα θέρμανσης, συστήματα ψύξης), ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2012.<br /></p><p>-Πτυχίο μελετητή για κατηγορίες μελετών Νο8 και Νο27, Α&#39; Τάξης (Στατικά-Περιβαλλοντικά).</p><p>-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενεργειακούς επιθεωρητές και συγκεκριμένα «Επιθεωρητών Κτιρίων», Θεσσαλονίκη. Διάρκεια 60 ώρες, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2013.<b></b></p><p>-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενεργειακούς επιθεωρητές και συγκεκριμένα «Επιθεωρητών Λεβήτων &amp; Εγκαταστάσεων Θέρμανσης», Θεσσαλονίκη. Διάρκεια 30 ώρες, Νοέμβριος 2013.<b></b></p><p>-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενεργειακούς επιθεωρητές και συγκεκριμένα «Επιθεωρητών Συστημάτων Κλιματισμούς», Θεσσαλονίκη. Διάρκεια 30 ώρες, Δεκέμβριος 2013.</p>   seminars Σεμινάρια <p>-Σεμινάριο του ΤΕΕ για «Σύνταξη ενεργειακής μελέτης κτιρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης», Κοζάνη. Διάρκεια 5 ημέρες, Φεβρουάριος 2011.<br /></p><p>-Σεμινάριο του ΤΕΕ «Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων. Από τη θεωρία στην πράξη με την εφαρμογή ευρωπαϊκών μεθοδολογιών και λογισμικών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων», Κοζάνη. Διάρκεια 5 ημέρες με εξετάσεις, Νοέμβριος 2009.<br /></p><p>-Σεμινάριο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ «Ενεργειακή Απόδοση και Πιστοποίηση Κτιρίων (Οδηγία 2002/91/Ε.Κ.)», Κοζάνη. Διάρκεια 3 ημέρες, Ιούνιος 2009.<br /></p><p>-Σεμινάριο για τον προγραμματισμό έργων «Εισαγωγή στη χρήση Primavera Project Management», Θεσσαλονίκη. Διάρκεια 3 ημέρες, Δεκέμβριος 2006.</p><p>-Σεμινάριο για τα συστήματα της DORMA Glas, Γερμανία. Διάρκεια 1 εβόμάδα, Ιούλιος 2003.</p><p>-Σεμινάριο για τα συστήματα ηλιοπροστασίας της WAREMA, Γερμανία. Διάρκεια 1 εβδομάδα, Νοέμβριος 2003.<b></b></p><p>-Σεμινάριο για τα συστήματα ηλιοπροστασίας της COLT, Αυστρία. Διάρκεια 1 εβδομάδα, Νοέμβριος 2003.</p>   conferences Συνέδρια <p>-Ημερίδα «Τεχνικό Λογισμικό Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών», Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2005.</p><p>-1o Συμπόσιο Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS OF DAYLIGHT APPLICATIONS, Αθήνα, 26-27 Φεβρουαρίου 2004.</p><p>-5th EUROMECH SOLID MECHANICS CONFERENCE (ESMC-5), Θεσσαλονίκη, 17-22 Αυγούστου 2003.<br /></p><p>-2o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Θεσσαλονίκη, 28-30 Νοεμβρίου 2001.<br /></p><p>-1st International Conference on Fire Protection of Cultural Heritage, Θεσσαλονίκη, 1-2 Ιουνίου 2000.</p>   memberships Συνδρομές <p>-μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ),</p><p>-μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ),</p><p>-μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Άλφα (ΠΕΦΑ),</p><p>-μέλος του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Γρεβενών (ΜΟΓ).</p>   references Συστάσεις <p>-περαιτέρω υποστηρικτικό υλικό (συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εμπειρίας, τιμολόγια έργων κ.λ.π.) είναι διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί.</p> 

