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Πρόλογος

Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Παραρτήµατος Χανίων του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης συµπληρώνει κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό 
έτος 2008-2009 εννέα χρόνια προσφοράς στην δηµόσια Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση 
και στην βασική
και εφαρµοσµένη έρευνα στους τοµείς της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος και της
ορθολογικής διαχείρισης των Φυσικών Πόρων µέσω της εφαρµογής διεπιστηµονι-
κών προσεγγίσεων και τεχνολογιών.
Με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισµό που διαθέτει, 
συµµετέχει σε σειρά ερευνητικών προγραµµάτων, συνεργάζεται µε πλήθος Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και 
δραστηροποιείται στην παροχή επιστη-
µονικών γνώσεων και υπηρεσιών, τόσο στην τοπική κοινωνία των Χανίων όσο και στον 
ευρύτερο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνή χώρο.
Μετά την πρόσφατη γνωµοδότηση του Συµβούλιου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 
στις 19-12-2008 σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος, 
αναµένεται να ολοκληρωθεί η νοµοθετική κατοχύρωση αυτών. Το γεγονός ότι οι απόφοιτοι
του Τµήµατος έχουν καλή επαγγελµατική αποκατάσταση ενώ ταυτόχρονα και πλήθος 
αυτών πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του 
Τµήµατος, που παρουσιάζονται και στον οδηγό σπουδών, αποδεικνύει την καταξίωση της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης στην
επιστηµονική κοινότητα αλλά και στην αγορά εργασίας.

Γενικές Πληροφορίες
Σύντοµο Ιστορικό
Η έναρξη του Ακαδηµαϊκού έτους 1999-2000 σηµατοδότησε τη λειτουργία του Τµήµατος 
Τεχνολογίας Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΤΕΙ Κρήτης, που στη συνέχεια 
µετονοµάσθηκε σε Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (17 Σεπτέµβρη 2003, αρ. ΦΕΚ
222/ τ. Α') και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, ∆ιεύρυνση της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ΤΕΙ Κρήτης: Περιβάλλον, µέτρο 2.6. Την 17η του Σεπτέµβρη 
του έτους 2003, τα Τµήµατα Ηλεκτρονικής και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Κρήτης οπότε και 
συγκροτήθηκε επίσηµα το Παράρτηµα Χανίων. Η παρουσία του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης στα Χανιά είναι
πλέον καταξιωµένη στην τοπική κοινωνία. Θεωρείται ένα σηµαντικό ίδρυµα Ανώτατης 
εκπαίδευσης που έχει κάνει έντονη την παρουσία του σε όλη την Κρήτη, ενώ µε τις 
συνεργασίες που έχει αναπτύξει µε άλλα ιδρύµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει γίνει 
ευρύτερα γνωστό στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Περισσότερες πληροφορίες για το 
Παράρτηµα αλλά και για το Τµήµα υπάρχουν αναλυτικά στην κεντρική 
Ιστοσελίδα που φιλοξενείται στη διεύθυνση: http://www.chania.teicrete.gr 
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Γενικές πληροφορίες για το Τµήµα

Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ξεκίνησε την Ακαδηµαϊκή του διαδροµή το 
έτος 1999-2000, µε την ονοµασία Τµήµα Τεχνολογίας Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Φυσικών 
Πόρων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία επικυρώθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας, το έτος, 2003 το Τµήµα απέκτησε τη σηµερινή του ονοµασία, η οποία
ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ακαδηµαϊκές και ερευνητικές του κατευθύνσεις. Το Τµήµα
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται στα Χανιά και στεγάζεται σε 
ιδιόκτητα κτίρια στην ιστορική περιοχή της Χαλέπας. Το πρόγραµµα σπουδών του και οι 
ερευνητικές δραστηριότητες του επιστηµονικού δυναµικού του Τµήµατος, βρίσκονται στην
κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των Φυσικών Πόρων και του 
Περιβάλλοντος.

Στόχοι & αντικείµενο σπουδών
Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε το επιστηµονικά αναγνωρισµένο 
ανθρώπινο δυναµικό, την τεχνογνωσία και το τεχνολογικά άριστο εξοπλισµό που διαθέτει, 
παρέχει υψηλού επιπέδου γνώση και αναπτύσσει βασική και εφαρµοσµένη έρευνα στις 
επιστήµες που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων και στην 
προστασία του Περιβάλλοντος, στα γνωστικά αντικείµενα της Περιβαλλοντικής 
Τεχνολογίας, των Ανανεώσιµων Ενεργειακών Πόρων, των Υδατικών Πόρων και του 
Γεωπεριβάλλοντος, (ΦΕΚ
287, Τεύχος Β’/10-03-2006).

Αποστολή Τµήµατος

Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ιδρύθηκε µε σκοπό την παροχή γνώσης και 
την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείµενα που αφορούν τον εντοπισµό, την αξιολόγηση και 
διαχείριση των φυσικών πόρων, τις τεχνολογίες διαχείρισης των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τον εντοπισµό, την παρακολούθηση και τη 
διαχείριση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, τη γεωφυσική και τις φυσικές καταστροφές, τη 
γεωπληροφορική, την αειφόρο ανάπτυξη και τις κατασκευαστικές και σχεδιαστικές
τεχνολογίες.

Περιγραφή Πτυχιούχου

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος διαθέτουν όλες τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες εφαρµογής, ώστε να δραστηριοποιούνται 
επαγγελµατικά ως Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Τµήµατος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Παραρτήµατος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, 
αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, για να µελετούν, να σχεδιάζουν, να 
αναπτύσσουν, να ελέγχουν και να υποστηρίζουν συστήµατα διαχείρισης των Φυσικών 
Πόρων και του Περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα, αναπτύσσουν επαγγελµατική 
δραστηριότητα στα
γνωστικά αντικείµενα:
• της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
• των Ανανεώσιµων Ενεργειακών Πόρων και
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• των Υδατικών Πόρων και του Γεωπεριβάλλοντος
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος είναι εφοδιασµένοι µε σύγχρονες γνώσεις υψηλού επιπέδου, 
εργαστηριακή και πρακτική εµπειρία που προκύπτουν από το πρόγραµµα σπουδών, 
µπορούν να διακριθούν στο εργασιακό περιβάλλον και να διεκδικήσουν µε επιτυχία θέσεις 
στον ∆ηµόσιο (Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οργανισµοί και Επιχειρήσεις του 
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα) ή Ιδιωτικό Τοµέα, καθώς και σε Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά 
Ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς των γνωστικών αντικειµένων του 
Τµήµατος. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό.

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων Μηχανικών Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Παραρτήµατος 
Χανίων, του ΤΕΙ Κρήτης προτείνονται στην απόφαση του Συµβουλίου Ανώτατης 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από 19 ∆εκεµβρίου 2008.
« [1] Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Τµήµατος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε βάση τις επιστηµονικές και τεχνολογικές 
γνώσεις τους, µετά την απόκτηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλµατος, δύνανται να
απασχολούνται, είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε επιστήµονες άλλων ειδικοτήτων, 
στον ιδιωτικό και ∆ηµόσιο τοµέα:
• Με µετρήσεις του ηλιακού, αιολικού, γεωθερµικού και υδατικού δυναµικού περιοχών, 
καθώς και περιβαλλοντικών παραµέτρων, µεµονωµένα, ή συµµετέχοντας σε ερευνητικές 
οµάδες, συντάσσοντας σχετικές µελέτες κατά περίπτωση.
• Με τη διερεύνηση, εντοπισµό και αξιολόγηση υπόγειων υδατικών πόρων, εκπονώντας 
σχετικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές µελέτες.
• Με την ανάπτυξη και την εφαρµογή κατάλληλων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, 
πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
• Με το σχεδιασµό και την υποστήριξη συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
• Με την κατασκευή και την υποστήριξη µονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και 
στερεών απορριµµάτων.
• Με τον σχεδιασµό, κατασκευή και την υποστήριξη µονάδων επεξεργασίας και 
εµφιάλωσης πόσιµου νερού.
• Με τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας υδατικών πόρων.
• Με τη µελέτη και υλοποίηση διαχειριστικών σχεδίων σε προστατευόµενες περιοχές.
• Με τη σύνταξη, ανάλυση και ερµηνεία προϊόντων Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστηµάτων (GIS) θεµατικοί χάρτες, οριζοντιογραφίες έργων που έχουν προκύψει από GIS
κλπ.

[2] Οι πτυχιούχοι της παραγράφου [1] έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε ως στελέχη 
µονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι, σύµφωνα και µε την προηγούµενη παράγραφο, 
αυτόνοµα και χωρίς περιορισµούς, στα ακόλουθα ενδεικτικά αντικείµενα και 
δραστηριότητες:
• Καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσµάτων µετρήσεων του ηλιακού, 
αιολικού, γεωθερµικού και υδατικού δυναµικού περιοχών.
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• Λειτουργία εργαστηρίων µέτρησης περιβαλλοντικών παραµέτρων.
• Ανάπτυξη και εφαρµογή τεχνολογιών παρακολούθησης, πρόληψης και διαχείρισης 
φυσικών καταστροφών.
• Εκπόνηση και επίβλεψη µελετών εντοπισµού µε σύγχρονες γεωφυσικές και 
υδρογεωλογικές µεθόδους, αξιολόγηση υδατικών πόρων, καθώς και µελέτες σχετικές µε τη
ρύπανση της ατµόσφαιρας, της επιφάνειας του εδάφους και του υπεδάφους.
• Σύνταξη, ανάλυση και ερµηνεία Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων (GIS) και 
την εφαρµογή γεωπληροφοριακών τεχνικών παρακολούθησης του δυναµικού των 
ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων, της ποιότητας του περιβάλλοντος, του δυναµικού των 
υδατικών πόρων και των φυσικών καταστροφών.
• Μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και 
συντήρηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε).
• Σχεδιασµό, µελέτη, επίβλεψη µελέτης, κατασκευή και υποστήριξη µονάδων διαχείρισης 
υγρών και στερεών αποβλήτων.
• Σχεδιασµό, µελέτη, επίβλεψη µελέτης, κατασκευή και υποστήριξη µονάδων επεξεργασίας
και εµφιάλωσης νερού και εργαστηριακών µονάδων ποιοτικού ελέγχου υδατικών πόρων.

Σχεδιασµό, εκπόνηση µελετών και επίβλεψη έργων που αφορούν τη διαχείριση 
προστατευόµενων περιοχών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
• Εκπόνηση και επίβλεψη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
• Σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών, εκπόνηση και επίβλεψη µελετών σχετικών µε τον 
σχεδιασµό έργων και εργασιών.
• Σύνταξη, ανάλυση και ερµηνεία προϊόντων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 
(GIS) όπως θεµατικοί χάρτες, οριζοντιογραφίες έργων που έχουν προκύψει από GIS κλπ.

[3] Οι πτυχιούχοι της παραγράφου [1] δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δηµοσίων 
έργων, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της σχετικής µε την εκτέλεση δηµοσίων έργων 
νοµοθεσίας, που εµπίπτουν στην ειδικότητα που απορρέει από το γνωστικό πεδίο του 
Πτυχιούχου Μηχανικού Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι.

[4] Οι πτυχιούχοι της παραγράφου [1] δραστηριοποιούνται:
• Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για λογαριασµό (ή µε εντολή) υπηρεσιών 
του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή 
ιδιώτη, είτε ως µεµονωµένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως µέλη κλιµακίων επίβλεψης.
• Ως µέλη οργανωµένων υπηρεσιών του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή 
µελετητικού γραφείου, συµµετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την 
επίβλεψη µελέτης ιδιωτικών και δηµόσιων έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στην 
παρ. 3, που γίνονται µε την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου µελετών.
• Ως µέλη ιδιωτικού µελετητικού γραφείου, συµµετέχουν στη συµπλήρωση του δυναµικού 
του µελετητικού γραφείου µε βάση τις ρυθµίσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί µελετών 
∆ηµοσίων Έργων, µε δυναµικό µονάδων ως ακολούθως:
– Μία µονάδα µετά τετραετία από τη λήψη του πτυχίου.
– ∆ύο µονάδες µετά οκταετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εµπειρία.
– Τρεις µονάδες µετά δωδεκαετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εµπειρία
• Ως µεµονωµένοι Μηχανικοί, αναλαµβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη µελετών 
δηµοσίων έργων και εργασιών, στις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών που καλύπτονται από 
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το γνωστικό πεδίο του Τµήµατος αποφοίτησης, είτε συµµετέχοντας σε µελετητική οµάδα, 
είτε αυτόνοµα, µε δυναµικό µονάδων αντίστοιχο µε την εµπειρία τους και την τάξη 
πτυχίου την οποία κατέχουν.
Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών είναι αντίστοιχες µε αυτές των άλλων 
πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης.

[5] Οι πτυχιούχοι Μηχανικοί της παραγράφου [1]:
• Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας χωρίς περιορισµούς, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά, και επιλαµβάνονται των σχετικών 
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.
• ∆ιενεργούν εργασίες πραγµατογνωµοσύνης, αξιολόγησης προσφορών αγοράς ποιοτικού 
ελέγχου σχετικών µε την ειδικότητά τους.
• ∆ραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθµίδες της δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.
• ∆ραστηριοποιούνται ως µέλη ερευνητικών οµάδων της ειδικότητάς τους, σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά.
• Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τµήµατος µπορούν να δραστηριοποιούνται και να 
εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας σε επιχειρήσεις και 
φορείς µε αντικείµενο δραστηριότητας σχετικό µε την ειδικότητά τους, όπου και όπως 
ορίζεται από τις ισχύουσες σε κάθε περίπτωση σχετικές διατάξεις.
• Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελµατικά αντικείµενα µη ρητά ανφερόµενα 
παραπάνω, που εµφανίζεται µε την εξέλιξη της επιστήµης και τεχνολογίας και καλύπτεται 
από το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας.»
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Οργάνωση Τµήµατος
Τοµείς & Εργαστήρια
Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποτελείται από τρεις Τοµείς, ο καθένας από
τους οποίους δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά σε σχετικά µεταξύ τους 
γνωστικά αντικείµενα. Το επιστηµονικό προσωπικό, τα µαθήµατα και τα εργαστήρια του 
Τµήµατος είναι κατανεµηµένα στους εξής Τοµείς και Εργαστήρια:
Τοµέας Ανανεώσιµων Ενεργειακών Πόρων
Εργαστήριο Σχεδιοµελέτης και Κατεργασιών
Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών
Τοµέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας και Βιοχηµικών ∆ιεργασιών
Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών Πόρων
Τοµέας Υδατικών Πόρων και Γεωπεριβάλλοντος
Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισµολογίας
Εργαστήριο Γεωπληροφορικής

Γνωστικά αντικείµενα των εργαστηρίων

Τα εργαστήρια του Τµήµατος εξυπηρετούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των 
φοιτητών προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου µε τη θεωρητική τους κατάρτιση και 
την εργαστηριακή άσκηση σε ειδικευµένα γνωστικά αντικείµενα.

Εργαστήριο Σχεδιοµελέτης και Κατεργασιών http://dml.chania.teicrete.gr 

Το Εργαστήριο Σχεδιοµελέτης και Κατεργασιών (DML) δηµιουργήθηκε µε σκοπό να 
καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης σε θέµατα τεχνικών Σχεδίασης, Προσοµοίωσης-Ανάλυσης
και Τεχνολογιών Παραγωγής. Επιπροσθέτως το DML υποστηρίζει τα αντικείµενα της 
Ρευστοµηχανικής, Θερµοδυναµικής και Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων, έχοντας υπό την 
επίβλεψή του τα αντίστοιχα µαθήµατα.Τα αντικείµενα στα οποία δραστηριοποιείται 
ερευνητικά ή παρέχοντας υπηρεσίες µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Κονδυλίων 
(ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κρήτης, είναι: Αντίστροφη Μηχανική, Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, 
Ταχεία Πρωτοτυποίηση, Μο-
ντελοποίηση Συστηµάτων ΑΠΕ, Οικολογικό Σχεδιασµό Προϊόντων, Τεχνολογίες 
Παραγωγής, CAD/CAM/CAE, Προσοµοίωση – Ανάλυση Φυσικών Προβληµάτων, 
Πεπερασµένα Στοιχεία (F.E.M.). Στο εργαστήριο συγκροτείται και λειτουργεί:
Μονάδα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µε στόχο την ψηφιοποίηση και 
τεκµηρίωση Πολιτιστικού Περιεχοµένου, τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.
• Μονάδα Εµβιοµηχανικής µε στόχο τη σχεδίαση και κατασκευή εµφυτευµάτων και 
ιατρικών τρισδιάστατων µοντέλων από δεδοµένα αξονικού και µαγνητικού τοµογράφου.
• Μονάδα Προσοµοίωσης-Ανάλυσης µε στόχο την Μοντελοποίηση και Ανάλυση Φυσικών 
και Κατασκευαστικών προβληµάτων µε τη βοήθεια προηγµένων λογισµικών και συστοιχίας 
υπολογιστών.

6

http://sep4u.gr/
http://dml.chania.teicrete.gr/


http://sep4u.gr 

Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών 
http://ape.chania.teicrete.gr

Γνωστικά αντικείµενα του εργαστηρίου: Ηλιακή Ενέργεια, (δυναµικό και τεχνολογίες 
εκµετάλλευσής της), Αιολική Ενέργεια, (δυναµικό και τεχνολογίες εκµετάλλευσής της), 
Βιοµάζα, (δυναµικό και τεχνολογίες εκµετάλλευσής της), Τεχνολογία αποθήκευσης 
ενέργειας µε χρήση υδρογόνου, Τεχνικές ορθολογικής χρήσης ενέργειας και εξοικονόµηση 
ενέργειας σε κτίρια, Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, Ηλεκτρική Οικονοµία, Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Ενέργειας. Συγκροτείται και λειτουργεί:
• Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας µετεωρολογικών δεδοµένων µε κινητό 
µετεωρολογικό σταθµό και δίκτυο µετεωρολογικών ιστών.
• Μονάδα ανάπτυξης κόµβων και δοκιµών απόδοσης συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας για
κτίρια.
• Μονάδα Ανάπτυξης Εξειδικευµένου Λογισµικού ∆ιαχείρισης Ενέργειας.

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας και Βιοχηµικών ∆ιεργασιών 
http://environment.chania.teicrete.gr

Τα γνωστικά αντικείµενα του εργαστηρίου περιλαµβάνουν: Ρύπανση του Περιβάλλοντος 
(ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους), Επεξεργασία και ∆ιαχείριση των Αποβλήτων (αερίων 
εκποµπών, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων), Χηµικές και Βιοχηµικές 
∆ιεργασίες (στις οποίες λαµβάνουν µέρος περιβαλλοντικοί ρύποι) Παρακολούθηση και 
Αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων µέσω της ανάπτυξης
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών. Ειδικότερα το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας και 
Βιοχηµικών ∆ιεργασιών δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τοµείς:
• Ατµοσφαιρική Ρύπανση & Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα
• Τεχνολογία & ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων
• Τεχνολογία & ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων
• Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
• Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
• Βιοχηµικές ∆ιεργασίες

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών Πόρων
 http://triton.chania.teicrete.gr

Tα γνωστικά αντικείµενα του εργαστηρίου αφορούν: Έλεγχο και διαχείριση ποιότητας 
πόσιµων, επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδάτων. Τεχνολογίες επεξεργασίας και 
εµφιάλωσης νερού. ∆ίκτυα ύδρευσης και άρδευσης. Εδαφολογία, παθογένεια και ρύπανση 
εδαφών. Προσδιορισµό επιβάρυνσης µε βαρέα µέταλλα και αγροχηµικά υδατικών και 
εδαφικών πόρων. Αξιολόγηση και αποκατάσταση χερσαίων – υδάτινων – αγροτικών 
οικοσυστηµάτων. Οικολογία. Βιολογικοί δείκτες ρύπανσης υδάτων. Αειφόρο διαχείριση 
υδατικών και εδαφικών πόρων.Στο εργαστήριο συγκροτείται και λειτουργεί:
• Μονάδα Προστασίας Νερού µε αντικειµενικούς στόχους της µονάδας, η οποία 
στελεχώνεται από µέλη του ΕΠ του Τµήµατος, προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς 
φοιτητές,τη διεπιστηµονική διερεύνηση, αξιολόγηση και αντιµετώπιση συνθηκών που 

7

http://ape.chania.teicrete.gr/
http://sep4u.gr/
http://environment.chania.teicrete.gr/


http://sep4u.gr 

µπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδατικών πόρων σε 
επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισµολογίας http://lgs.chania.teicrete.gr

Το γνωστικό πεδίο του εργαστηρίου αφορά το πεδίο της Γεωφυσικής και Σεισµολογίας και 
συγκεκριµένα τη Βαρυτοµετρική, Μαγνητική, Σεισµική, ηλεκτρική, ηλεκτροµαγνητική, 
Ραδιοµετρική, Μαγνητοτελλουρική διασκόπηση και εφαρµογές τους στο Γεωπεριβάλλον και
τους υδατικούς πόρους, τη Σεισµοτεκτονική, τη Πρόγνωση Σεισµών, το Σεισµικό Κίνδυνο, 
τις Μικροζωνικές Μελέτες και την Τεχνική Σεισµολογία, τις Σεισµικές Ακολουθίες, την 
Παραµόρφωση και δοµή του Φλοιού και του Άνω Μανδύα της Γης, την Αρχαιοµετρία, τον
Παλαιοµαγνητισµό, τη Φυσική του Εσωτερικού της Γης, τις Εφαρµογές της Τηλεπισκόπισης
και των GIS στη Γεωφυσική & Σεισµολογία καθώς και τη φυσική των γεωϋλικών και τη 
µαθηµατική προσοµοίωση ροών σε γεωπεριβάλλον. Στο εργαστήριο συγκροτείται και 
λειτουργεί:
• Σεισµολογικό Κέντρο Κρήτης (HSNC) το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στο πεδίο της συλλογής, τηλεµετάδοσης, ανάλυσης και αξιολόγησης σεισµικών 
παραµέτρων από τους σεισµολογικούς σταθµούς του εργαστηρίου στο µέτωπο του 
Ελληνικού Τόξου.

Εργαστήριο Γεωπληροφορικής http://gis.chania.teicrete.gr

Το εργαστήριο Γεωπληροφορικής στοχεύει στο να παρέχει στους φοιτητές την γνώσης και 
τις ικανότητες εκείνες που θα οδηγήσουν αρχικά στην κατανόηση του γεωπεριβάλλοντος 
και του τρόπου µε τον οποίο τα φυσικά φαινόµενα αλλά και οι ανθρώπινες πράξεις το 
µεταβάλλουν και ακολούθως στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των 
γεωγραφικών πληροφοριών για την διαχείριση τους, την ανταλλαγή των πληροφοριών και 
την προώθηση της διεπιστηµονικότητας. Τα γνωστικά αντικείµενα στα οποία 
δραστηριοποιείται είναι τα εξής:
• Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία, Χρήσεις και 
διαχείριση γης, ∆ιαχείριση Φυσικών Καταστροφών, Φυσική Γεωγραφία, ∆ιαδικτυακή 
Χαρτογραφία, Παρακολούθηση και προστασία γεωπεριβάλλοντος και φυσικών διαθεσίµων, 
∆ιαχείριση ∆εδοµένων Μέσω Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συστηµάτων 
Πληροφοριών Γης, Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Χωρικών Βάσεων ∆εδοµένων, Παραγωγή και 
διάθεση Θεµατικών Χαρτών (Χάρτες Γεωλογικοί, Χρήσεων Γης, Γεωµορφολογικοί, 
Επικινδυνότητας, Γεωφυσικοί, κτλ), Ψηφιακή Ενηµέρωση Χαρτών, Παραγωγή και διάθεση 
ορθοφωτοχαρτών, Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (D.T.M), Χωρική κατανοµή, 
παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή γεωπεριβαλλοντικών φαινοµένων, Εξαγωγή 
τοµών και ογκοµετρήσεις, Εφαρµογές ΓΣΠ στην εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
κ.α. 
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Αποστολή και υπηρεσίες των εργαστηρίων

Τα εργαστήρια έχουν ως αποστολή τους:
• Την κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Τµήµατος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης, στο οποίο ανήκει το κάθε εργαστήριο, καθώς και άλλων 
Τµηµάτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης, στα αντικείµενα µε τα 
οποία ασχολούνται.
• Την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας και έρευνας κοινών διαιδρυµατικών συνεργασιών 
στις οποίες συµµετέχει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης στο πλαίσιο του 
προγράµµατος ERASMUS και των άλλων προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Tην ανάπτυξη προγραµµάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης 
έρευνας στα αντικείµενα του εργαστηρίου.
• Tη συνεργασία κάθε µορφής και την ανταλλαγή επιστηµονικών γνώσεων µε άλλα 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, εφόσον οι 
επιστηµονικοί στόχοι τους συµπίπτουν ή αλληλοσυµπληρώνονται µε εκείνους του 
εργαστηρίου µέσα σε πνεύµα αµοιβαιότητας και συλλογικότητας.
• Tη διοργάνωση επιστηµονικών διαλέξεων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συµποσίων, 
συνεδρίων, διαλέξεων, την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων και εκδόσεων και την 
πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισµένων επιστηµόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
• Τη συνεργασία µε φορείς του δηµοσίου τοµέα, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισµούς και οργανώσεις, 
ώστε να συµβάλουν στη µελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών µεθόδων 
αντιµετώπισης προβληµάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
εργαστηρίου.

∆οµή Σπουδών

Οι σπουδές στο Τµήµα καλύπτουν τους τοµείς που σχετίζονται µε την κατανόηση και την 
τεχνολογική παρέµβαση σε συστήµατα εντοπισµού και διαχείρισης των Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος. Η διάρκεια των σπουδών στο Τµήµα Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος είναι συνολικά οκτώ (8) εξάµηνα. Σε όλα τα εξάµηνα, πλην του τελευταίου,
οι σπουδές περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις 
πεδίου, σεµινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε ασκήσεις 
υπαίθρου και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φωτοβολταϊκά – αιολικά πάρκα, εργαστήρια 
µετεωρολογικών, περιβαλλοντικών και γεωτεχνολογικών µετρήσεων και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων.
Τα τέσσερα πρώτα εξάµηνα σπουδών περιλαµβάνουν:

Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής
Μαθηµατικά Ι και ΙΙ, Φυσική, Χηµεία Ι και ΙΙ, Πληροφορική Ι και ΙΙ, Σχέδιο-CAD, Ενέργεια-
Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι, Ηλεκτρικά Κυκλώµατα, Τεχνική Θερµοδυναµική.
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Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής 

Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία, Περιβαλλοντική Στατιστική, Αναλογικά – 
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Γεωλογία, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών – GIS, 
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες, Φαινόµενα
Μεταφοράς, Μικροελεγκτές, Μετρολογία, Γεωφυσική, Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον.
Τα επόµενα τρία εξάµηνα περιλαµβάνουν:
Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής
Συστήµατα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου, Μετεωρολογία – Κλιµατολογία.

Μαθήµατα Ειδικότητας

Πρόκειται για τα µαθήµατα στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας του Τµήµατος 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Τα µαθήµατα αυτά είναι: Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι 
και ΙΙ, Τηλεπισκόπιση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και 
Περιβαλλοντικών Συστηµάτων, Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστηµάτων, 
Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση Συστηµάτων Α.Π.Ε., Τεχνολογία & ∆ιαχείριση Υγρών 
Αποβλήτων, Τεχνολογία Γεωτρήσεων και Αντλήσεων, Υδρογεωλογία, Τεχνολογία 
Εντοπισµού
Υδατικών Πόρων, Ατµοσφαιρική Ρύπανση, Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, Τεχνολογία 
Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος, Φυσικές Καταστροφές, Τεχνολογία και Έλεγχος 
Ποιότητας Αέρα, ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων, Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Νερού, 
Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιµου Νερού.
Σε όλη τη διάρκεια των επτά εξαµήνων, διδάσκονται παράλληλα και µαθήµατα ∆ιοίκησης, 
Οικονοµίας, Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (∆ΟΝΑ).

Μαθήµατα ∆ΟΝΑ

Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Ενεργειακή 
Οικονοµία, Περιβαλλοντική Νοµοθεσία, Περιβαλλοντική ∆ιοίκηση.
Εκτός των προαναφερόµενων µαθηµάτων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη 
διδασκαλία Προαιρετικών Μαθηµάτων, τα οποία δύναται να µεταβάλλονται ανά 
ακαδηµαϊκό έτος ή εξάµηνο, σύµφωνα πάντα µε τις επιστηµονικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις και ανάγκες όπως το Τµήµα οφείλει να παρακολουθεί. Η γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τµήµατος και καλύπτεται, σύµφωνα µε 
την οδηγία του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από τέσσερα επίπεδα. ∆ύο επίπεδα
βασικών γνώσεων και δύο επίπεδα ορολογίας. Οι φοιτητές που κατέχουν τίτλο επιπέδου 
Lower και άνω, έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από τη διδασκαλία των δύο πρώτων 
επιπέδων.
Στο 8ο εξάµηνο, ανατίθεται στους σπουδαστές η Πτυχιακή Εργασία σε θέµατα βασικής ή 
εφαρµοσµένης έρευνας στα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος και πραγµατοποιείται η 
Πρακτική Άσκηση. Κατά τη διάρκεια των σπουδών παρέχεται η δυνατότητα της 
παρακολούθησης µαθηµάτων ή της εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας ή της Πρακτικής 
Άσκησης, σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του 
προγράµµατος ανταλλαγών ERASMUS.
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Πρόγραμμα Μαθημάτων
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Προαιρετικά Μαθήµατα

Πέραν των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών µαθηµάτων, η Γενική Συνέλευση
αποφασίζει για τη διδασκαλία Προαιρετικών Μαθηµάτων, τα οποία δύναται να 
µεταβάλλονται ανά ακαδηµαϊκό έτος, σύµφωνα πάντα µε τις επιστηµονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες που το Τµήµα οφείλει να παρακολουθεί.
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Μετά το Πτυχίο

Όπως παρουσιάζεται και γραφικά, από τα στατιστικά στοιχεία του Τµήµατος Φυσικών 
Πόρων & Περιβάλλοντος για τους Αποφοίτους του προκύπτει:
• 25% των αποφοίτων πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές (80% στην Ελλάδα) και το
5% προχώρησε στην απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος.
• 70% των αποφοίτων αποκαταστάθηκε επαγγελµατικά σε αντικείµενα: #20% 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, #10% ∆ιαχείριση Αποβλήτων, #10% Εργαστήρια Ανάλυσης
Περ/κών Παραµέτρων, #5% ∆ιαχείριση Απορριµάτων, #5% Τεχνικά Γραφεία, #15% 
Περιβαλλοντικές Μελέτες, #5% Εκπαίδευση – Επιµόρφωση Ενηλίκων, #25% 
Ετεροαπασχόληση (*5% Άνεργοι).

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του τμήματος 

8/7/2016
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