
Ο Αντισµήναρχος (ΜΑ) Γεώργιος Καντεράκης 

απεφοίτησε από τη Σχολή Ικάρων/Τµήµα Μηχανικών (ΣΜΑ) 

το 1992 και τοποθετήθηκε στην 114ΠΜ (Α/Φ Μ2000), όπου 

υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις µέχρι το 1999. Στη συνέχεια 

µετατέθηκε στο ΓΕΑ/Γ2, ως επιτελής του γραφείου 

παρακολούθησης υλοποίησης συµβάσεων προµήθειας Α/Φ 

Μ2000-5, Α/Φ VIP και Ε/Π Super Puma (1999 – 2006), ενώ 

ήταν µέλος της επιτροπής διαπραγµατεύσεων για την 

κατάρτιση σύµβασης προµήθειας Α/Φ Eurofighter (1999-

2001). Από το 2006-2008 διετέλεσε Αρχιµηχανικός της 

114ΠΜ/332 Μοίρας (Α/Φ Μ2000) και στη συνέχεια µετατέθηκε εκ νέου στο 

ΓΕΑ/Γ1, ως επιτελής του γραφείου συντήρησης Α/Φ – Α/Κ, µέχρι το 2011. Από το 

Σεπτέµβριο 2011 έως το Σεπτέµβριο 2015 υπηρέτησε ως Τµηµατάρχης ∆ιαχείρισης & 

Παρακολούθησης Έργων (ΕΣΠΑ, Σ∆ΙΤ, R&D) στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 

Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 

(ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ), µε κύριο αντικείµενο τη συµµετοχή του ΥΠΕΘΑ σε 

συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), συντονίζοντας 

τις δραστηριότητες του ΥΠΕΘΑ σε δεκατέσσερα (14) ερευνητικά – αναπτυξιακά 

προγράµµατα (FP7, H2020 κλπ), µε έµφαση στην περιοχή της Ασφάλειας (Security). 

Στην παρούσα φάση είναι τοποθετηµένος στη ∆ΑΥ/Γ6. 

Παράλληλα, το 2001 αναγορεύθηκε ∆ιδάκτωρ Μηχανικός του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), στο γνωστικό αντικείµενο της Ανάλυσης Συνθέτων 

Υλικών και Κατασκευών. Ως Ερευνητής Α’ Βαθµίδας (Senior Researcher) του ΕΜΠ, 

έχει λάβει µέρος στην τεχνική υλοποίηση και διαχείριση είκοσι επτά (27) εθνικών και 

ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων (ΓΓΕΤ, FP5, FP6, FP7, H2020, Cleansky 

κλπ) και στη συγγραφή πενήντα τριών (53) πρωτότυπων δηµοσιεύσεων (papers) σε 

διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια, µε πενήντα τέσσερις (54) 

ετεροαναφορές (citations). Έχει διδάξει επί σειρά ετών προπτυχιακούς και 

µεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ (Λέκτορας Ν∆ 407/80) και εκπόνησε 

εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως διδασκαλία φοιτητών και διπλωµατούχων 

µηχανικών στη µέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων. Συµµετείχε στη συγγραφή των 

εκπαιδευτικών σηµειώσεων «Ειδικά Κεφάλαια Συνθέτων Υλικών» (Γ. Τσαµασφύρος, 

Γ. Καντεράκης, ΕΜΠ/ΣΕΜΦΕ, 2004) και «Σχεδίαση Κατασκευών µε τη µέθοδο της 

ανοχής ζηµιών - Damage Tolerance Design Philosophy» (Γ. Τσαµασφύρος, Γ. 

Καντεράκης  ΕΜΠ/ΣΕΜΦΕ, 2005). 

Ο Αντισµήναρχος Καντεράκης έχει επανειλληµένα ορισθεί Αξιολογητής 

(Evaluator) από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ερευνητικά προγράµµατα στο χώρο της 

αεροναυπηγικής (FP7 Level I & Level II R&D projects, Η2020/Integrated Transport, 

CleanSky JTI κλπ), καθώς και σε επιστηµονικά περιοδικά, στο γνωστικό αντικείµενο 

της δοµικής ακεραιότητας κατασκευών – Structural Health Monitoring (Journal of 

Sensors κλπ.). ∆ιετέλεσε Εµπειρογνώµονας (Expert) εκ µέρους της Ελλάδας στο 

‘’Ειδικό Πρόγραµµα Συνεργασία - Μεταφορές Αεροναυπηγική του 7ου ΠΠ – FP7”, 

ενώ, κατόπιν ορισµού του από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, από 

το Σεπτέµβριο του 2013 είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος στο HORIZON2020/Secure 

Societies Programme Committee.  


