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1. Πρόλογος
Η έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους 1999-2000 σηματοδότησε τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο στη συνέχεια μετονομάσθηκε
σε Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (ΦΠΠ) και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του “έργο ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, Διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - ΤΕΙ Κρήτης: Περιβάλλον, μέτρο 2.6”.
Το Τμήμα ΦΠΠ, με τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, αναπτύσσει βασική και εφαρμοσμένη
έρευνα για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και την
ορθολογιστική διαχείριση των Φυσικών Πόρων. Παράλληλα έχει
αναπτύξει μηχανισμούς παροχής υπηρεσιών τόσο στην τοπική κοινωνία των Χανίων όσο και στον ευρύτερο Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό
χώρο. Ο παρόν οδηγός περιγράφει το αντικείμενο σπουδών, την
επαγγελματική προοπτική των πτυχιούχων μας, τη δομή των σπουδών καθώς και την οργάνωση του Τμήματος.
Με αφορμή την επικοινωνία αυτή, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος ΦΠΠ θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε το Τμήμα να πετύχει τους στόχους του και να καταξιωθεί στην
Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση.
Σε αυτή την προσπάθειά μας σας θέλουμε συμπαραστάτες.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό
του Τμήματος ΦΠΠ
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2. 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 Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 222/17.9.2003) 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 (τα οποία περιγράφονται σε επόμενες παραγράφους), βρίσκονται στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης
και προστασίας των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.

3. Στόχοι & αντικείμενο
σπουδών
Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείμενα
που αφορούν ζητήματα εντοπισμού, αξιολόγησης, και διαχείρισης
φυσικών πόρων καθώς και ζητήματα προστασίας και διαχείρισης
περιβάλλοντος, αειφόρου ανάπτυξης, ανάπτυξης τεχνολογιών
για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ. Οι
απόφοιτοι του Τμήματος έχουν όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και εμπειρίες εφαρμογής, ώστε να
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως Πτυχιούχοι Μηχανικοί
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 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.

4. Επαγγελματικές προοπτικές
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
εφοδιασμένοι με σύγχρονες γνώσεις υψηλού επιπέδου, εργαστηριακή και πρακτική εμπειρία που προκύπτουν από το πρόγραμμα
σπουδών μπορούν να μπουν στο στίβο της αγοράς εργασίας και

να διεκδικήσουν με επιτυχία θέσεις στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα οι οποίες μπορούν να σχετίζονται με:
Α. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ:
• Διερεύνηση, ανίχνευση και μέτρηση του Ηλιακού, Αιολικού και
Γεωθερμικού δυναμικού περιοχών – σύνταξη σχετικών μελετών.
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή και υποστήριξη συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και σύζευξη
αυτών με άλλα ενεργειακά συστήματα.
• Λειτουργία και υποστήριξη εργαστηρίων δοκιμών και ελέγχου
ποιότητας συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – σύνταξη σχετικών μελετών.
• Δημιουργία, ανάλυση και ερμηνεία ηλεκτρονικών χαρτών GIS
για την παρακολούθηση του δυναμικού των Ανανεώσιμων
Ενεργειακών Πόρων.
Β. ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
• Λειτουργία και υποστήριξη εργαστηρίων μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων .
• Εκπόνηση μελετών σχετικών με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας,
της επιφάνειας του εδάφους και του υπεδάφους.
• Κατασκευή και υποστήριξη μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων ελέγχου
γεωργικού περιβάλλοντος.
• Εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και οικονομοτεχνικών μελετών
σχετικών με τη διαχείριση των Φυσικών Πόρων.
• Δημιουργία, ανάλυση και ερμηνεία ηλεκτρονικών χαρτών GIS
για την παρακολούθηση της ποιότητας του Περιβάλλοντος.
Γ. ΠΕΔΙΟ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
• Διερεύνηση, εντοπισμός και αξιολόγηση υπόγειων υδατικών
πόρων, χρησιμοποιώντας σύγχρονες γεωφυσικές μεθόδους
– σύνταξη σχετικών μελετών. Εφαρμογές Γεωφυσικής και
Γεωτεχνολογίας.
• Κατασκευή και υποστήριξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας και
διαχείρισης υδατικών πόρων.
• Λειτουργία και υποστήριξη εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας
νερού.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών για την πρόληψη και τη
διαχείριση του γεωπεριβάλλοντος και των φυσικών καταστροφών.
• Δημιουργία, ανάλυση και ερμηνεία ηλεκτρονικών χαρτών GIS
για την παρακολούθηση του δυναμικού των Υδατικών Πόρων.
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5. Οργάνωση του Τμήματος
5.1. 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 παρακάτω
Τομείς και Εργαστήρια:
Α. Τομέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων
Α.1. Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών
Α.2. Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών
Β. Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Β.1. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών
Β.2. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας υδατικών και εδαφικών
πόρων
Γ. Τομέας Υδατικών Πόρων και Γεωπεριβάλλοντος
Γ.1. Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας
Γ.2. Εργαστήριο Γεωπληροφορικής
5.2. 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 τους άσκηση στα γνωστικά αντικείμενα:
A.1. Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών

Το Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών (DML) ανήκει
στο Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος και δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης σε θέματα
τεχνικών Σχεδίασης και Τεχνολογιών Παραγωγής. Επιπροσθέτως το DML υποστηρίζει τα αντικείμενα της Ρευστομηχανικής,
Θερμοδυναμικής και Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, έχοντας υπό την
επίβλεψή του τα αντίστοιχα μαθήματα.
Το DML παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονικές γνώσεις στους
σπουδαστές του, ενώ δραστηριοποιείται ερευνητικά με συνεργασίες με άλλα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και προάγει
συνεργασίες με επιχειρήσεις για την επίλυση προβλημάτων της
πράξης. Τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά
ή παρέχοντας υπηρεσίες μέσω του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης, είναι:

Αντίστροφη Μηχανική, Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ψηφιοποίηση, Τεχνολογίες Παραγωγής, CAD/CAM/CAE.
Στο εργαστήριο συγκροτείται και λειτουργεί «Μονάδα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Αντικειμενικοί στόχοι της
μονάδας, η οποία στελεχώνεται από μέλη του ΕΠ του Τμήματος,
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, είναι η ψηφιοποίηση και καταγραφή Πολιτιστικού Περιεχομένου, τουλάχιστον σε
επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.
Α.2. Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου: Ηλιακή Ενέργεια δυναμικό και τεχνολογίες εκμετάλλευσής της, Αιολική Ενέργεια, δυναμικό και τεχνολογίες εκμετάλλευσής της Βιομάζας, 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 Διαχείρισης
Ενέργειας. Στο εργαστήριο συγκροτούνται και λειτουργούν
οι ακόλουθες ειδικές μονάδες: 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 Διαχείρισης Ενέργειας.
Β.1. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών
Διεργασιών

Τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου αφορούν 1) την Ρύπανση του Περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους),
2) την Επεξεργασία και Διαχείριση των Αποβλήτων (αερίων εκπομπών, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων),
3) τις Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες (στις οποίες λαμβάνουν
μέρος περιβαλλοντικοί ρύποι) και 4) την παρακολούθηση και
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών. Ειδικότερα το Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: 1. Ατμοσφαιρική Ρύπανση
& Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα (Προσδιορισμός της σύστασης των σωματιδιακών ρύπων (π.χ. βαρέων μετάλλων, πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων κ.ά.) και αέριων ρύπων
σε πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας, Μελέτη της οξύτητας της
βροχής, Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε βιοαεροσόλ
αερίων δειγμάτων), 2. Τεχνολογία & Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (Προσδιορισμός των χημικών και φυσικών παραμέτρων των
9

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου, Προσδιορισμός καταλοίπων των υδρογονανθράκων του πετρελαίου, Προσδιορισμός των οργανοαλογονομένων
ενώσεων), 3. Τεχνολογία & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, 4.
Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων,
5. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (Βακτηριακή αποικοδόμηση
τοξικών οργανικών ενώσεων (π.χ. πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων, χλωριωμένων αρωματικών ενώσεων κα),
Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε περιβαλλοντικά
δείγματα, Βιοαποκατάσταση εδαφών), 6. Βιοχημικές Διεργασίες (Απομόνωση και καθαρισμός πρωτεϊνών, Ποιοτικός και
ποσοτικός προσδιορισμός λιπιδίων, Μελέτη οξειδοαναγωγικών
αντιδράσεων σε ενζυμικά καταλυόμενα συστήματα, Σχέση δομής
– δραστικότητας πρωτεϊνών, Μελέτη της επίδρασης των βαρέων
μετάλλων στους οργανισμούς σε μοριακό επίπεδο).
Β.2. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας υδατικών & εδαφικών
πόρων

Tα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου αφορούν: Έλεγχο
και διαχείριση ποιότητας πόσιμων, επιφανειακών, υπόγειων και
παράκτιων υδάτων. Τεχνολογίες επεξεργασίας και εμφιάλωσης
νερού. Δίκτυα 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». Αντικειμενικοί στόχοι της μονάδας, η οποία στελεχώνεται από μέλη του ΕΠ του Τμήματος, προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές, είναι η διεπιστημονική διερεύνηση,
αξιολόγηση και αντιμετώπιση συνθηκών που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδατικών πόρων
σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.
Γ.1. Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας

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, τις Σεισμικές Ακολουθίες, την Παραμόρφωση και δομή
του Φλοιού και του Άνω Μανδύα της Γης, την Αρχαιομετρία,
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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 μονάδα «Σεισμολογικού Τηλεμετρικού Δικτύου», η οποία 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.
Γ.2. Εργαστήριο Γεωπληροφορικής

Το εργαστήριο Γεωπληροφορικής στοχεύει στο να παρέχει στους
φοιτητές την γνώσης και τις δεξιότητες 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 τα οποία περιλαμβάνει, είναι
τα εξής: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση,
Χαρτογραφία, Χρήσεις και διαχείριση γης, Διαχείριση Φυσικών
Καταστροφών, Φυσική Γεωγραφία, Διαδικτυακή Χαρτογραφία,
Παρακολούθηση και προστασία γεωπεριβάλλοντος και φυσικών
διαθεσίμων, Διαχείριση Δεδομένων Μέσω Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συστημάτων Πληροφοριών Γης, Σχεδιασμός
– Ανάπτυξη Χωρικών Βάσεων Δεδομένων, 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 κλπ.
5.3. Αποστολή και υπηρεσίες των εργαστηρίων
Τα εργαστήρια έχουν ως αποστολή τους γενικά:
• 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, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1.

•

Την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας και έρευνας κοινών
διαϊδρυματικών 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, εφ’ όσον 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.
Όλα τα εργαστήρια παρέχουν επιστημονικές υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία, σχετικές με
τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται το κάθε ένα. Ενδεικτικά
αναφέρουμε:
A.1. Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών:

•
•
•
•

•

Σχεδίαση και προγραμματισμός πολύπλοκων καλουπιών ή
τεμαχίων.
Διασύνδεση ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών
(CNC) με ηλεκτρονικό υπολογιστή και συστήματα CAD/CAM.
Δημιουργία προγραμμάτων ψηφιακής καθοδήγησης για κατεργασία τεμαχίων σύνθετων γεωμετριών.
Εκπαίδευση σε CAD, στον προγραμματισμό CNC εργαλειομηχανών και στα συστήματα CAD/CAM – Εκπαίδευση από
απόσταση.
Ψηφιοποίηση τρισδιάστατων αντικειμένων με χρήση του
τρισδιάστατου σαρωτή με Laser και επεξεργασία με κατάλληλο λογισμικό.

•

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών Internet, (σχεδίαση
ιστοσελίδων με βάσεις δεδομένων) και πολυμεσικές εφαρμογές.

A.2. Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μελέτες υπολογισμού δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Μελέτες διαστασιολόγησης ανανεώσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων.
Μελέτες και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης εσωτερικού περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια.
Ενεργειακή παρακολούθηση και ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων.
Ενεργειακή Επιθεώρηση Ενεργειακών Επενδύσεων.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ενεργειακής Πολιτικής.
Ανάπτυξη και Υλοποίηση Ολοκληρωμένων Υπολογιστικών
Εφαρμογών.
Τεχνολογίες συμπαραγωγής και εξοικονόμηση ενέργειας σε
βιομηχανίες.
Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση ΑΠΕ.
Τεχνοοικονομικές μελέτες εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Β.1. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών
Διεργασιών

Το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες που αφορούν χημικές αναλύσεις προσδιορισμού ανόργανων και οργανικών συστατικών σε
περιβαλλοντικά δείγματα ποικίλης προέλευσης.
Β.2. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας υδατικών και εδαφικών
πόρων

Το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες, που αφορούν αναλύσεις φυσικοχημικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων ποιότητας
εδαφικών και υδατικών δειγμάτων, έλεγχο περιβαλλοντικών παραμέτρων και αποκατάσταση επιβαρύνσεων σε χερσαία, υδάτινα
και αγροτικά οικοσυστήματα.
Γ.1. Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας

Το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες που αφορούν Μικροζωνικές
Μελέτες, Σεισμοτεκτονικές Μελέτες, Μελέτες για τον Καθορισμό
του Σεισμικού Κινδύνου, Μελέτες Σεισμικών Ακολουθιών, Γεωφυσικές Διασκοπήσεις για τον Εντοπισμό Πρώτων Υλών με έμφαση στις ενεργειακές πρώτες ύλες, Γεωφυσικές Διασκοπήσεις στην
Υδρογεωλογία και Τεχνικά Έργα, Γεωφυσικές Διασκοπήσεις στη
Γεωθερμία. Μελέτες Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
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(ΧΥΤΑ), Σεισμολογικές Μελέτες σε τεχνικά έργα -Οδοποιίας,
Φραγμάτων, Σηράγγων, Υπαρχόντων Οικισμών, Επεκτάσεων Πόλεων- Μελέτες για τον Εντοπισμό Αρχαιοτήτων – Αρχαιομετρία.
Γ.2. Εργαστήριο Γεωπληροφορικής

Το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες που αφορούν Διαχείριση Δεδομένων Μέσω Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συστημάτων Πληροφοριών Γης, Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Χωρικών
Βάσεων Δεδομένων, 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 κλπ.
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6. Δομή σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι συνολικά 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 εκπαιδευτικές
επισκέψεις σε φωτοβολταϊκά – αιολικά πάρκα, σε εργαστήρια
μετεωρολογικών, περιβαλλοντικών και γεωτεχνολογικών μετρήσεων, σε εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών και σύγχρονα
αυτοματοποιημένα θερμοκήπια.
Τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν κυρίως:
• 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 και
Κατασκευαστικές Τεχνολογίες).
• Μαθήματα Ειδικής υποδομής, (Τεχνική Θερμοδυναμική,
Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία, Περιβαλλοντική
Στατιστική, Αναλογικά - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Γεωλογία,
Μικροελεγκτές, Μετρολογία, Γεωγραφικά Πληροφοριακά
Συστήματα GIS, Φαινόμενα Μεταφοράς, Γεωφυσική και Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον).
Τα επόμενα τρία εξάμηνα περιλαμβάνουν κυρίως :
• Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, (Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου, Μετεωρολογία - Κλιματολογία).
• Μαθήματα Ειδικότητας. Πρόκειται για τα μαθήματα στο
γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων. Τα μαθήματα αυτά
είναι οι Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι και ΙΙ, Τηλεπισκόπισης
- Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, ο Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών Συστημάτων, οι Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών
Συστημάτων, Ο Σχεδιασμός και η Διαχείριση Συστημάτων
Α.Π.Ε., η Τεχνολογία και Διαχείριση υγρών Αποβλήτων, η
Τεχνολογία Γεωτρήσεων και αντλήσεων, η Υδρογεωλογία, η
Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων, η Ατμοσφαιρική
Ρύπανση, η Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, οι Τεχνολογίες
Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος, η Διαχείριση των Υδατικών Πόρων, οι Φυσικές Καταστροφές, οι Τεχνολογίες Ελέγχου
Ποιότητας Αέρα, ο Έλεγχος Ποιότητας Νερού και η Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού.

Σε όλη τη διάρκεια των επτά εξαμήνων διδάσκονται παράλληλα
και μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών επιστημών. Εκτός των προαναφερομένων μαθημάτων, οι
σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά μαθήματα από
μια σειρά προσφερομένων μαθημάτων, ή από Υποχρεωτικά ή
Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος. Η γνώση της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική για τους
σπουδαστές και καλύπτεται, σύμφωνα με την οδηγία του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από τέσσερα προαιρετικά
μαθήματα, δύο βασικών γνώσεων και δύο ορολογίας, τα οποία οι
σπουδαστές πρέπει να επιλέξουν και να επιτύχουν ή να απαλλαγούν.
Στο 8ο εξάμηνο σπουδών ανατίθεται στους σπουδαστές η πτυχιακή εργασία που είναι συνθετική εργασία σε θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή εφαρμογής σε αντικείμενο που έχει σχέση με την
ειδικότητα των σπουδών του Τμήματος. Στο 8ο εξάμηνο επίσης
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση σε χώρους εφαρμογής
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
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Σύμβολα πινάκων
Θ:
Θεωρητικό Μάθημα.
ΑΠ:
Ασκήσεις Πράξης.
Ε:
Εργαστηριακό Μάθημα.
Μ:
Μικτό Μάθημα.
ΚΜ:
Κατηγορία Μαθήματος.
ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής.
ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής.
ΜΕ:
Μάθημα Ειδικότητας.
ΔΟΝΑ: Μάθημα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών.
ΕΜ:
Επίπεδο Μαθήματος.
Υ:
Υποχρεωτικό μάθημα.
ΕΥ:
Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα.
ΦΕ:
Ώρες/εβδ. Φόρτος Εργασίας
σπουδαστή (ώρες). Σε 1 διδακτική ώρα αντιστοιχούν 3 ώρες
ΦΕ. Σε 1 εργαστηριακή ώρα
αντιστοιχεί 1 ώρα ΦΕ.
ΔΜ:
Διδακτικές Μονάδες (προκύπτουν αναλογικά από τον ΦΕ).
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7. Εξάμηνα σπουδών
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΚΜ

ΕΜ

ΦΕ

ΔΜ

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

4

0

0

4

Θ

ΜΓΥ

Υ

12

7

2

ΦΥΣΙΚΗ

4

0

2

6

Μ

ΜΓΥ

Υ

14

8

3

ΧΗΜΕΙΑ Ι

3

0

2

5

Μ

ΜΓΥ

Υ

11

7

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

0

0

3

3

Ε

ΜΓΥ

Υ

3

2

5

ΣΧΕΔΙΟ - CAD

0

0

4

4

Ε

ΜΓΥ

Υ

4

2

6

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

2

0

0

2

Θ

ΜΓΥ

Υ

6

4

13

0

11

24

-

-

-

50

30

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΚΜ

ΕΜ

ΦΕ

ΔΜ

ΣΥΝΟΛΟ
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ
1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

4

0

2

6

Μ

ΜΓΥ

Υ

14

8

2

ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

3

0

2

5

Μ

ΜΓΥ

Υ

11

7

3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

0

0

3

3

Ε

ΜΓΥ

Υ

3

2

4

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

2

0

2

4

Μ

ΜΓΥ

Υ

8

5

5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

2

0

2

4

Μ

ΜΓΥ

Υ

8

5

6

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

2

0

0

2

Θ

ΜΕΥ

Υ

6

3

13

0

11

24

-

-

-

50

30

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΚΜ

ΕΜ

ΦΕ

ΔΜ

ΣΥΝΟΛΟ
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ
1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

2

1

2

5

Μ

ΜΕΥ

Υ

9

5

2

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ-ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

3

0

2

6

Μ

ΜΕΥ

Υ

11

7

3

ΓΕΩΛΟΓΙΑ

2

0

1

3

Μ

ΜΕΥ

Υ

7

4

4

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

2

0

3

5

Μ

ΜΕΥ

Υ

9

5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
6
2
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
13

0

2

4

Μ

ΜΕΥ

Υ

8

5

0

0

2

Θ

ΔΟΝΑ

Υ

6

4

1

10

24

-

-

-

50

30

5
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Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΚΜ

ΕΜ

ΦΕ

ΔΜ

1

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

3

1

2

6

Μ

ΜΕΥ

Υ

12

7

2

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

2

1

2

5

Μ

ΜΕΥ

Υ

9

5

3

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

2

0

2

4

Μ

ΜΕΥ

Υ

8

5

4

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

2

1

2

5

Μ

ΜΕΥ

Υ

9

5

5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2

0

0

2

Θ

ΜΕΥ

Υ

6

4

6

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2

0

0

2

Θ

ΔΟΝΑ

Υ

6

4

13

3

8

24

-

-

-

50

30

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΚΜ

ΕΜ

ΦΕ

ΔΜ

ΣΥΝΟΛΟ
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ
1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

3

1

2

6

Μ

ΜΕΥ

Υ

12

7

2

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

2

0

2

4

Μ

ΜΕΥ

Υ

8

5

3

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

Υ

8

5

4

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2

0

0

2

Θ

ΔΟΝΑ

Υ

6

3

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Επιλογή δυο μαθημάτων)
5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

7

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

8

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

13

1

10

24

-

-

-

50

30

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΚΜ

ΕΜ

ΦΕ

ΔΜ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ
1

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

3

1

2

6

Μ

ΜΕ

Υ

12

7

2

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙI

4

0

2

6

Μ

ΜΕ

Υ

14

8

3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

2

2

0

4

Μ ΔΟΝΑ

Υ

8

5

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Επιλογή δυο μαθημάτων)
4

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

5

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

7

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

2

0

2

4

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

13

3

8

24

-

-

-

50

30

ΣΥΝΟΛΟ
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Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ
Θ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
1
3
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
3
3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ

ΑΠ

Ε

Σ

ΚΜ

ΕΜ

ΦΕ

ΔΜ

1

2

6

Μ

ΜΕ

Υ

12

8

0

2

5

Μ

ΜΕ

Υ

11

6

3

0

2

2

Θ

ΜΕ

Υ

11

6

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Επιλογή δυο μαθημάτων)
4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

2

0

2

6

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2

0

2

6

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

2

0

2

6

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

7

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

2

0

2

6

Μ

ΜΕ

ΕΥ

8

5

13

1

10

24

-

-

-

50

30

Θ

Φ

Ε

Σ

Δ

ΚΜ

ΕΜ

ΦΕ

ΔΜ

ΣΥΝΟΛΟ
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α
1

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ

10

2

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Υ

20

ΣΥΝΟΛΟ

30

Πέραν των υποχρεωτικών και των κατ΄επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων στο Τμήμα διδάσκονται και προαιρετικά μαθήματα ανάλογα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, όπως ακολούθως.
Ξένες Γλώσσες:
Σύμβολα πινάκων
Θ:
Θεωρητικό Μάθημα.
• Αγγλικά σε τέσσερα επίπεδα, ή
ΑΠ:
Ασκήσεις Πράξης.
• Γαλλικά, ή
Ε:
Εργαστηριακό Μάθημα.
• Γερμανικά.
Μ:
Μικτό Μάθημα.
ΚΜ:
Κατηγορία Μαθήματος.
Λοιπά προαιρετικά μαθήματα τα οποία μεταβάλλονται ανά ακαδημαϊκό έτος,
ΜΓΥ:
Μάθημα Γενικής Υποδομής.
ανάλογα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος:
ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής.
• Σχεδίαση & Κατασκευή Κυκλωμάτων.
ΜΕ:
Μάθημα Ειδικότητας.
ΔΟΝΑ: Μάθημα Διοίκησης, Οικονομί• Ηλεκτρικές Μετρήσεις.
ας, Νομοθεσίας και Ανθρωπι• Οικονομικά των Επιχειρήσεων.
στικών σπουδών.
• Ιστορία της Τεχνολογίας.
ΕΜ:
Επίπεδο Μαθήματος.
• Συστήματα & Τεχνολογίες Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Υ:
Υποχρεωτικό μάθημα.
ΕΥ:
Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα.
• Περιβαλλοντική Μικροβιολογία.
ΦΕ:
Ώρες/εβδ. Φόρτος Εργασίας
• Οικονομικά Μαθηματικά.
σπουδαστή (ώρες). Σε 1 διδα• Γεωπληροφορική.
κτική ώρα αντιστοιχούν 3 ώρες
• Χημική Τεχνολογία.
ΦΕ. Σε 1 εργαστηριακή ώρα
αντιστοιχεί 1 ώρα ΦΕ.
• Βιοχημικές Διεργασίες.
ΔΜ:
Διδακτικές Μονάδες (προκύ• Φυσική Γης και Περιβάλλοντος.
πτουν αναλογικά από τον ΦΕ).
• Τεχνική Σεισμολογία.
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8. Περιεχόμενο μαθημάτων
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθηματικά Ι

Πραγματικοί αριθμοί. Μιγαδικοί αριθμοί. Διανύσματα και Αναλυτική Γεωμετρία. Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας (πίνακες, ορίζουσες,
επίλυση γραμμικών συστημάτων, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα πινάκων, διαγωνοποίηση πινάκων). Ακολουθίες και σειρές. Πραγματικές
συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Όρια και συνέχεια συναρτήσεων.
Παράγωγοι και ολοκληρώματα συναρτήσεων.

Εργαστήριο:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαστηρίου.
Αναλυτικός Ζυγός – Παρασκευή Διαλυμάτων.
Κορεσμένα και Ακόρεστα Διαλύματα.
Κρυστάλλωση – Ανακρυστάλλωση.
Πρωτεολυτικοί Δείκτες – Τιτλοδότηση Διαλύματος Ι.
Τιτλοδότηση Διαλύματος ΙΙ.
Προσδιορισμός Χλωρίου στο Νερό.
Ξήρανση Δείγματος – Εκχύλιση Λιπών.
Χημική Ισορροπία.
Ταχύτητα Χημικής Αντίδρασης.
Ποιοτική Ανάλυση Κατιόντων Ι.
Ποιοτική Ανάλυση Κατιόντων ΙΙ.

Φυσική

Πληροφορική Ι

Κινηματική – Νόμοι του Νεύτωνα. Μηχανικές ταλαντώσεις. Θεωρία
Ελαστικότητας. Ελαστικά κύματα. Μηχανικές ιδιότητες στερεών:
Νόμος Ελαστικότητας του Hooke, Συμπεριφορά στερεών. Ιδανικά
ρευστά, Ροή ρευστών, Παροχή, Διατήρηση ενέργειας ροής, Πραγματικά ρευστά, ινώδης και στροβιλώδης ροή. Εισαγωγή στη θερμότητα.
Νόμοι ακτινοβολίας: Διάπυρα σώματα, Μαύρο σώμα, Νόμοι των
Kirckoff, Wien, Reyleigh-Jeans, Plank. Ηλεκτρισμός – Μαγνητισμός,
Ηλεκτρικό φορτίο και πεδίο, Δυναμικό, Διηλεκτρικά -πόλωση, Πυκνωτές, Μαγνητικό πεδίο, ύλη στο Μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Εισαγωγή στην ατομική και τη πυρηνική Φυσική.
Τεχνητή ραδιενέργεια.

Το μάθημα της Πληροφορικής Ι περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες των windows δεδομένου ότι όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές τόσο κατά την εκπαίδευσή τους όσο και κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία έχουν
αναπτυχθεί και λειτουργούν κάτω από το περιβάλλον των windows.
Το μάθημα αυτό ως εργαστηριακό το παρακολουθούν υποχρεωτικά
όλοι οι σπουδαστές.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μετρήσεις - Σφάλματα Μετρήσεων.
Γραφικές Παραστάσεις.
Πειράματα Κινηματικής σε Air Track.
Πειραματική Μελέτη του Απλού Εκκρεμούς.
Μέτρηση της Σταθεράς του Ελατηρίου.
Μέθοδοι μέτρησης της Ταχύτητας του Ήχου στον Αέρα.
Μέτρηση του Ιξώδους Ρευστών.
Πειραματική Μελέτη της Θερμικής Διαστολής των Μετάλλων.
Πειραματικός Προσδιορισμός του Ηλεκτρικού Ισοδύναμου της
Θερμίδας.
Πειραματική Μελέτη της Θερμικής Ακτινοβολίας των Σωμάτων.
Πειραματική Μελέτη Απορρόφησης Ακτινοβολίας γ και Σωματιδίων β από την Ύλη.

Χημεία Ι

Εισαγωγικές έννοιες χημείας. Χημικός δεσμός, χημικές εξισώσεις και
αντιδράσεις. Οξέα, βάσεις και άλατα σε υδατικά διαλύματα. Γενικά
περί διαλυμάτων. Ταχύτητα χημικής αντίδρασης και χημική ισορροπία. Ισορροπία ασθενών βάσεων και οξέων. Ιονισμός του νερού.
Έννοια και μέτρηση ph. Ρυθμιστικά διαλύματα. Υδρόλυση. Γινόμενο
διαλυτότητας και σχηματισμός ιζημάτων. Σύμπλοκα. Ισορροπίες που
περιλαμβάνουν οξειδοαναγωγικά συστήματα.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γενικά περί Windows - Word (βασικά menu).
Word, Cut, Copy, Paste Αποθήκευση, Φόρτωση κειμένου, Κρυφοί
Χαρακτήρες, Προεπισκόπηση Εκτύπωσης.
Συγγραφή Μαθηματικών Εξισώσεων.
Πίνακες στο Word.
Excel, Πίνακες με Υπολογισμό Αθροίσματος Στηλών και Γραμμών.
Τύποι και Απλά Γραφήματα στο Excel.
Φίλτρα στο Excel, Σταθεροποίηση, Αποσταθεροποίηση Τμημάτων και Εναλλακτικοί Τρόποι Εμφάνισης Δεδομένων, Τύπων και
Γραφημάτων.
Τύποι στο Excel και Γραφήματα Αναλυτικά.
Access, Πίνακες.
Access, Φόρμες.

Σχέδιο - CAD

Η σπουδαιότητα των γνώσεων “Σχεδίου - CAD” ήταν ο κύριος λόγος
που το συγκεκριμένο μάθημα επελέγη να είναι εργαστηριακό. Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού επελέγη έτσι ώστε ο σπουδαστής, μετά
το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να είναι σε θέση να γνωρίζει
τις σχεδιαστικές δυνατότητες των λογισμικών CAD. Τα εφόδια που θα
αποκτήσει ο σπουδαστής με το συγκεκριμένο αυτό μάθημα θα λειτουργήσουν ως εργαλεία για τα μαθήματα “Κατασκευαστικές Τεχνολογίες”
του Γ΄ Εξαμήνου, “Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων” του
Ε΄ Εξαμήνου (πχ σχεδίαση μονάδας βιολογικών καθαρισμού λυμάτων
μικρής πόλης) και των “Ήπιων Μορφών Ενέργειας ΙΙ” του Στ΄ Εξαμήνου (π.χ. σχεδίαση συστήματος ανεμογεννήτριας).
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Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Στοιχεία τεχνικής σχεδίασης – Συστήματα CAD.
Σχεδιαστικό περιβάλλον συστήματος AutoCad 2000.
Συστήματα συντεταγμένων, κλίμακες σχεδίασης.
Σχεδιαστικά αντικείμενα.
Eργαλεία σχεδίασης, ομαδοποίηση αντικειμένων.
Eντολές διόρθωσης, αλλαγές ιδιοτήτων.
Διαστάσεις.
Εντολές μεγέθυνσης, όψεων και slides.
Διαχείριση αρχείων, εκτυπώσεις.
Τρισδιάστατη σχεδίαση.
Φωτορεαλισμός.
Στοιχειώδεις κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου – Όψεις, τομές, διαστάσεις. Εφαρμογές σε Μηχανολογικά σχέδια και σχέδια
εγκαταστάσεων.

•
•
•
•

Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων β-τάξης.
Γραμμική Άλγεβρα. Πίνακες – Πολλαπλασιασμός Πινάκων – Διαγωνοποίηση Πινάκων.
Γραφικές Παραστάσεις Συναρτήσεων μιας και δυο Μεταβλητών.
Αριθμητικές και Προσεγγιστικές Μέθοδοι.

Χημεία ΙΙ

Οξείδωση και Αναγωγή. Στοιχεία Ηλεκτροχημείας και εφαρμογές.
Διάβρωση και προστασία από τη διάβρωση. Ενεργειακή άποψη
της Χημείας. Κολλοειδή συστήματα. Ώσμωση και Οσμωτική Πίεση.
Χημεία Νερού. Στοιχεία ενόργανης ανάλυσης. Στοιχεία Οργανικής
Χημείας.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μαθηματικά ΙΙ

Πληροφορική ΙΙ

Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξεως. Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές. Ο μετασχηματισμός
Laplace. Λύση των Γραμμικών Διαφορικών Εξισώσεων με σταθερούς
συντελεστές με χρήση του μετασχηματισμού Laplace. Eφαρμογές
των διαφορικών εξισώσεων σε περιβαλλοντολογικά προβλήματα.
Πραγματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερικοί Παράγωγοι. Ειδικές συναρτήσεις (Gamma, Beta, Bessel, Πολυώνυμα
Legendre). Αριθμητική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Αριθμητικές
μέθοδοι για την επίλυση γραμμικών συστημάτων. Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού ορισμένων ολοκληρωμάτων. Αριθμητικοί μέθοδοι
επίλυσης διαφορικών εξισώσεων. Χρήση μαθηματικών πακέτων
(όπως Matlab, Maple, Mathematica) για συμβολικούς και αριθμητικούς υπολογισμούς.

Το μάθημα αυτό εισάγει τους σπουδαστές στον Δομημένο Προγραμματισμό. Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού έχει επιλεγεί έτσι
ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να αναπτύξει ρουτίνες για τον έλεγχο
των μικροελεκτών καθώς και για να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις
βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών καθώς και κατά τη διαδικασία της ψηφιακής
ανάλυση εικόνων που λαμβάνονται με τη διαδικασία της τηλεπισκόπισης. Για το λόγο αυτό οι θεματικές ενότητες του μαθήματος αυτού
προσδιορίζονται με την συνεργασία των διδασκόντων που έχουν
χρεωθεί τα μαθήματα “Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών” και
“Τηλεπισκόπισης - Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας” τα οποία οι σπουδαστές διδάσκονται στο Γ΄ και στο Στ΄ Εξάμηνο, αντίστοιχα.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:

•
•
•

Ενέργεια Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

Ενεργειακοί ορισμοί, Ενεργειακές Πηγές, Ενεργειακό Δυναμικό
Πηγών, Κατανάλωση Ενέργειας. Εδάφη, βοσκότοποι, χρήσεις γης,
νερού. Δάση, διαχείριση δασών, πυρκαγιές. Αλιεύματα Άγρια ζώα,
θηράματα. Ορυκτά καύσιμα. Ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι. Μέταλλα και μεταλλεύματα. Μη μεταλλικά ορυκτά. Ταξινόμηση και
διαχείριση των φυσικών πόρων και αειφορία.

•
•
•
•
•
•
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Εισαγωγή στη MACSYMA.
Απλοποιήσεις - Παραγοντοποιήσεις - Επιλύσεις Γραμμικών Συστημάτων. Αντικαταστάσεις Συναρτήσεις.
Τριγωνομετρικές Απλοποιήσεις και Παραγοντοποιήσεις. Υπερβολικές Συναρτήσεις.
Παραγώγιση.
Ολοκλήρωση.
Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων α-τάξης.

Μέτρηση Αγωγιμότητας και ph Νερού.
Σκληρότητα Νερού.
Μέτρηση Νιτρικού και Αμμωνιακού Αζώτου στο Νερό.
Οξείδωση Αιθανόλης.
Εκχύλιση Υγρού – Υγρού.
Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Σιδήρου και Φαινολών.
Ρυθμιστικά Διαλύματα.
Σαπωνοποίηση.
Διαχωρισμός Μείγματος.
Ιοντική Χρωματογραφία.
Αέρια Χρωματογραφία.
Ηλεκτρόλυση

Περίγραμμα Εργαστηρίου:

•
•

Γενικά περί Δομημένου Προγραμματισμού Υπολογιστών.
Φόρμες με command buttons, το Πρώτο Πρόγραμμα «Hello World».
Πράξεις με Σταθερές Μεταβλητές (Αριθμητικές, Αλφαριθμητικές). Windows Controls (Text, Label) και Ιδιότητες. Παραδείγματα Υπολογιστικά.
Δομές if the else, do while, Συναρτήσεις Μετατροπής, Άθροισμα
Διαδοχικών Αριθμών.
Δομές if then else, do while, Αναλυτικά με Εκτεταμένα Παραδείγματα.

•
•
•
•
•
•

Πίνακες Ι, (Μονοδιάστατοι, Δισδιάστατοι, Εισαγωγή Στοιχείων,
Εκτύπωση).
Πίνακες ΙΙ, Δομή for / next, Listbox control.
Υπορουτίνες και Συναρτήσεις με Παραδείγματα.
Αρχεία Κειμένου με Παραδείγματα.
Αρχεία Access I.
Αρχεία Access ΙΙ.

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Νόμοι και στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Γραμμικά και αμετάβλητα ηλεκτρικά κυκλώματα. Χωρητικότητα. Επαγωγή. Ηλεκτρικά
κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα. Απόκριση στην ημιτονοειδή
μόνιμη κατάσταση. Απόκριση συχνότητας - συντονισμός. Μέθοδοι
επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Τοπολογία δικτύων και γενικές
μέθοδοι ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων με Η/Υ.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρωματικός Κώδικας Αντιστάσεων – Συνδεσμολογίες Αντιστάσεων – Μέτρηση Αντιστάσεων, Ρεύματος, Τάσης με Πολύμετρο.
Τροφοδοτικό. Υλοποίηση Κυκλώματος σε Breadboard.
Κανόνες Kirchoff. Μετρήσεις με Πολύμετρο και Παλμογράφο.
Διαιρέτης Τάσης – Ρεύματος.
Επίλυση Κυκλώματος με τις Μεθόδους Κόμβων και Επαλληλίας.
Επίλυση Κυκλώματος με το Θεώρημα Thevenin. Θεώρημα Μεταφορά Μέγιστης Ισχύος.
Λειτουργία Πηγής Τάσης υπό Φορτίο. Προσέγγιση Ιδανικής Πηγής Τάσης και Ρεύματος.
Μελέτη Κυματομορφών. Εξοικείωση με Παλμογράφο και Γεννήτρια Σήματος. Επίδραση της Συχνότητας στην Ακρίβεια του
Πολυμέτρου
Μελέτη Κυκλώματος R-C στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα.
Μελέτη της Συμπεριφοράς Πυκνωτή σε Παλμικό Σήμα.
Μελέτη του κυκλώματος R-L στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα. Μετασχηματιστής.

Τεχνική Θερμοδυναμική

Ενέργεια. Θερμοδυναμικά Συστήματα. Θερμότητα και Θερμοδυναμικές Ιδιότητες της Ύλης. Έργο. Καταστατική Εξίσωση των Αερίων.
Πρώτος και Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής. Εντροπία. Θερμοδυναμικοί κύκλοι. Αντιστρεπτότητα και διαθεσιμότητα. Θερμοδυναμική αερίων μιγμάτων. Υδρατμοί. Θερμοδυναμικές ιδιότητες
καθαρών ουσιών και υδρατμών. Κρίσιμο σημείο. Εξίσωση Clausius Clapergon. Διάγραμμα υδρατμών. Κύκλοι ισχύος με ατμό. Φαινόμενα
μεταφοράς. Βασικές λειτουργίες αεροσυμπιεστών. Ψυκτικοί κύκλοι.

Εργαστήριο:
•
•
•
•
•

Ηλεκτρική Θερμική Αντλία Συμπίεσης.
Τάση Ατμών Νερού σε Υψηλές Θερμοκρασίες.
Νόμοι Ιδανικών Αερίων.
Ειδική Θερμότητα Μετάλλων.
Ανύψωση του Σημείου Ζέσης.

•
•
•
•
•

Θερμιδομετρία Καύσης.
Συντελεστές Joule – Thomson το CO2 και του Ν2.
Ηλεκτρική Θερμική Αντλία Συμπίεσης Αέρος – Νερού.
Αδιαβατικός Συντελεστής των Αερίων.
Διαγράμματα Mollier – Ιδιότητες Ατμού Νερού.

Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία

Βασικές αρχές αειφόρου ανάπτυξης. Αειφορική διαχείριση οικοσυστήματος. Ροή ενέργειας και περιβάλλον. Χρήσεις ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και επιπτώσεις στο περιβάλλον. Βασικές έννοιες
οικολογίας. Oικοσύστημα και τα μέρη του. Δυναμική των οικοσυστημάτων. Κύκλοι άνθρακα, νερού, αζώτου και φωσφόρου. Τροφική
αλυσίδα, βιολογική μεγέθυνση. Χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα. Περιβαλλοντικοί παράγοντες και προσαρμογές των οργανισμών.
Εισαγωγή στην διαχείριση βιοτόπων και προστατευόμενων περιοχών. Διαταραχές στα οικοσυστήματα. Εκτίμηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Περιβαλλοντική Στατιστική

Στοιχεία συνδυαστικής. Η έννοια της πιθανότητας και βασικές ιδιότητες. Δεσμευμένη πιθανότητα. Θεώρημα Bayes. Τυχαίες μεταβλητές. Μέση τιμή και διασπορά τυχαίων μεταβλητών. Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων. Παλινδρόμηση, Συσχέτιση. Κεντρικό οριακό
θεώρημα. Τυχαίο δείγμα. Στοιχεία εκτιμητικής και ελέγχου υποθέσεων. Κατανομές στο χώρο, ανάλυση δεδομένων κατεύθυνσης, κινητοί
μέσοι, Kriging, επιφάνειες τάσης, ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών.
Ταξινόμηση, ομαδοποίηση. Ανάλυση κυρίων μεταβλητών Χρήση
στατιστικού πακέτου για ανάλυση και στατιστική εκτίμηση περιβαλλοντικών και γεωφυσικών δεδομένων. Φασματική ανάλυση.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων.
Στατιστική Ανάλυση Ποιοτικής Μεταβλητής.
Στατιστική Ανάλυση Ποσοτικής Μεταβλητής.
Χρήση και Ερμηνεία Στατιστικών Συναρτήσεων.
Δειγματοληψία. Παραγωγή Συνόλου Τυχαίων Αριθμών με Συγκεκριμένη Κατανομή.
Υπολογισμός και Ερμηνεία Διαστημάτων Εμπιστοσύνης.
Έλεγχοι Υποθέσεων.
Στατιστική Ανάλυση δύο Μεταβλητών.
Σύγκριση δύο Μεταβλητών.
Η Διαδικασία της Παλινδρόμησης.
Συσχέτιση δυο Μεταβλητών.
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών.
Χρονολογικές Σειρές.

Αναλογικά - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Δίοδοι ημιαγωγών και χαρακτηριστικές αυτών. Κυκλώματα με διόδους. Τρανζίστορ και χαρακτηριστικές αυτών. Κυκλώματα πόλωσης
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τρανζίστορ. Ενισχυτές με τρανζίστορ κοινού εκπομπού και κοινού
συλλέκτη. J-FET και χαρακτηριστικές αυτών. Κυκλώματα πόλωσης
J-FET. Ενισχυτές με J-FET. MOS-FET (χαρακτηριστικές - πόλωση - ενισχυτές). Ο διαφορικός ενισχυτής. Ο τελεστικός ενισχυτής.
Εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών. Αριθμητικά συστήματα και
κώδικες. Η άλγεβρα Bool. Λογικές πύλες. Λογικές συναρτήσεις και
μέθοδοι απλοποίησης. Συνδυαστικά κυκλώματα flip-flop. Σύγχρονα
και ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα. Εφαρμογή στη κατασκευή
καταχωρητών, απαριθμητών, αριθμητικών μονάδων και μονάδων
μνήμης.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μελέτη Χαρακτηριστικών Διόδων και Transistor.
Κυκλώματα με Διόδους.
Κυκλώματα Πόλωσης Transistor.
Ενισχυτές με Transistor.
Κυκλώματα με Τελεστικούς Ενισχυτές.
Κυκλώματα Παλμών και Διακοπτών.
Κυκλώματα με Λογικές Πύλες.
Σχεδιασμός Συνδυαστικών Ψηφιακών Κυκλωμάτων.
Συγκριτές – Κωδικοποιητές – Αποκωδικοποιητές.
Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα (Flip-Flops).
Καταχωρητές – Απαριθμητές – Ολισθητές.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Ορισμός του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Δομή και
λειτουργία του συστήματος. Η σχέση του Γεωγραφικού Συστήματος
Πληροφοριών με τα συστήματα διαχείρισης φυσικών πόρων. Τρόποι
επιλογής και αξιολόγησης του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ανάλογα με την εφαρμογή. Βάσεις δεδομένων. Εισαγωγή, διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.

Εργαστήριο:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαχείριση δεδομένων και ιδιοτήτων σε βάση δεδομένων τύπου
Access, ενότητα 1η.
Χώροι εργασίας (GeoWorkspaces) - Αποθήκες (Warehouses).
Διαχείριση δεδομένων και ιδιοτήτων σε βάση δεδομένων τύπου
Access, ενότητα 2η.
Υπομνήματα (Legends).
Τύποι δεδομένων (Data structures) - Διαχείριση δεδομένων και
ιδιοτήτων σε βάση δεδομένων τύπου Access, ενότητα 3η.
Θεματικοί χάρτες και Εικόνες, ενότητα 1η.
Θεματικοί χάρτες και Εικόνες, ενότητα 2η.
Ρύθμιση περιβάλλοντος εργασίας.
Επιλογή ομάδων (Sets).
Ανάλυση δεδομένων με χρήση ερωτημάτων.
Εκτυπώσεις.

Γεωλογία

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες

Εισαγωγή. Δομή της Γης. Τα υλικά της γης. Γεωλογικοί κύκλοι.
Ηφαιστειότητα και Πλουτωνισμός. Τύποι ηφαιστείων και κρατήρων,
τα ηφαίστεια της Ελλάδας. Λιθοποίηση και διαγένεση. Πυριγενή,
ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα. Ενδογενείς γεωλογικές διεργασίες. Γεωλογικός χρόνος, λιθοστρωματογραφικές και
χρονοστρωματογραφικές ενότητες. Η εξέλιξη και η μαρτυρία των
απολιθωμάτων. Παλαιοκλιματολογία και ενδείξεις κλίματος. Τεκτονική ανάλυση, ταξινόμηση ρηγμάτων, πτυχών, επωθήσεις και
εφιππεύσεις, μικροτεκτονική. Σεισμοί, τύποι κυμάτων, ταχύτητες και
συμπεριφορά τους στην υδρόγειο, παραμορφώσεις του φλοιού και
τεκτονική των πλακών. Οι ήπειροι και οι ωκεανοί, μετακίνηση ηπείρων και διάνοιξη ωκεανών. Γεωλογία της Ελλάδας. Υπόγεια νερά,
πορώδες και περατότητα, υδροπερατοί και αδιαπέρατοι σχηματισμοί, είδη υδροφόρων οριζόντων, κίνηση υπόγειου νερού. Γεωλογία
Περιβαλλόντων.

Γενικά για υλικά κατασκευών και ιδιότητές τους. Στοιχεία ονοματολογίας. Κράματα, πλαστικά, κεραμικά, σύνθετα υλικά. Μορφοποίηση αντικειμένων με αρχέγονες μεθόδους (χύτευση και κονιμεταλλουργία). Μέθοδοι με αφαίρεση υλικού (η τόρνευση, το φρεζάρισμα,
η διάτρηση, η λείανση κλπ). Μέθοδοι με παραμόρφωση (η έλαση, η
κοίλανση, η απότμηση κλπ). Συνδέσεις - κολλήσεις (η ηλεκτροσυγκόλληση, η οξυγονοκόλληση κλπ). Αναφορά στις μη συμβατικές
μεθόδους (η μέθοδος κατεργασίας με νερό, με υπερήχους κλπ).

Εργαστήριο:
• Τοπογραφική και Γεωλογική Τομή.
•
•
•
•
•
•

Χαρτογράφηση Οριζόντιων και Κατακόρυφων Στρωμάτων.
Τα Ρήγματα στις Χαρτογραφήσεις.
Οι Πτυχές σε Γεωλογικούς Χάρτες.
Παράσταση Βαθυλίθων.
Πλήρη Εφαρμογή σε Πραγματικούς Γεωλογικούς Χάρτες.
Πρακτική στην Ύπαιθρο.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Εργαλεία και κλειδιά διαφόρων τύπων (Γερμανικά, Allen, κλπ.)
– Κοχλίες και Περικόχλια.
Χρήση εργαλείων - Λύση & συναρμολόγηση στοιχείων κινητήρα Μ.Ε.Κ.
Οδοντοκίνηση - Ιμαντοκίνηση - Αλυσσοκίνηση.
Κατεργασίες Διαμόρφωσης – Ελασματουργία – Ηλώσεις.
Κοπή δοκιμίων για τόρνευση και φρεζάρισμα.
Άσκηση τόρνευσης 1.
Άσκηση φρεζαρίσματος 1.
Άσκηση τόρνευσης 2.
Άσκηση φρεζαρίσματος 2.
Άσκηση τόρνευσης 3.
Άσκηση φρεζαρίσματος 3.
Παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων κατασκευαστικών τεχνολογιών (CNC, CAD/CAM, CAE).
Επίσκεψη στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων ή σε Βιομηχανίες του
Ηρακλείου.

Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος και των
Φυσικών Πόρων

Κοινωνία και Φύση. Η δημιουργία των περιβαλλοντικών Προβλημάτων ως Κοινωνικό Φαινόμενο. Περιβαλλοντικό Σύνταγμα και
Κοινωνία. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Πολιτική και Κοινωνική Κινητοποίηση. Περιβάλλον και
Ισότητα. Κοινωνιολογική Θεώρηση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων στην Ελλάδα. Ορθοδοξία και Περιβάλλον. Χωρική Πολιτική
και Περιβάλλον. Κοινόχρηστοι Φυσικοί Πόροι. Περιβάλλον και Οικιστική, Τουριστική και Βιομηχανική Ανάπτυξη.

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Φαινόμενα Μεταφοράς

Φυσικοί Πόροι και φαινόμενα μεταφοράς. Βασικές έννοιες στα
φαινόμενα μεταφοράς. Γενικευμένο ισοζύγιο ιδιοτήτων – Μοριακή
μεταφορά και με συνολική ροή μεταβίβασης. Ισοζύγιο σε άλλες διαστάσεις και γεωμετρίες. Μέθοδοι ανάλυσης. Ρευστομηχανική και
διαχείριση Φυσικών Πόρων. Μεταφορά θερμότητας και μάζας στη
μηχανική των Φυσικών Πόρων. Μεταφορά σε μη μόνιμες καταστάσεις. Παραδείγματα φαινομένων μεταφοράς.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέτρησης της Πτώση Πίεσης λόγω Τριβών σε Κλειστό Σύστημα
Σωλήνων.
Πείραμα για τη Μελέτη Πίδακα.
Πείραμα Υδροστατικής Πίεσης.
Πειραματική Μελέτη του Θεωρήματος Bernoulli.
Πειραματική Μελέτη του Εναλλάκτη Θερμότητας.
Πειραματική Μελέτη του Νόμου του Darcy.
Πειραματική Μελέτη του Φαινομένου της Καθίζησης.
Μέτρηση του Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας Μετάλλων.
Μέτρηση του Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας Μονωτικών Υλικών.
Υπολογιστική Ρευστομηχανική – Αεροδυναμική.
Επίδειξη λειτουργία μεμβρανών και διαχυτότητας αερίων.

Μικροελεγκτές

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές. Αρχιτεκτονική του 89C51.
Οι εντολές του 89C51- παραδείγματα. Λειτουργία του απαριθμητή
- χρονιστή – παραδείγματα. Λειτουργία της σειριακής θύρας – παραδείγματα. Οι διακοπές του μικροελεγκτή 89C51 – παραδείγματα.
Eργαλεία και Τεχνικές προγραμματισμού σε γλώσσα Assembly. Αναφορά σε άλλους μικροελεγκτές συμβατούς και μη.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•

Εξοικείωση με τον cross assembler simulator.
Απλά και προγράμματα σε assembly του 89C51.
Σύνθετα προγράμματα για εξοικείωση με το περιβάλλον της
γλώσσας.
Έλεγχος πληκτρολογίου keypad 16 χαρακτήρων και απεικόνιση
σε LCD display 2 γραμμών 16 χαρακτήρων ανά γραμμή.

•
•
•
•
•

Εφαρμογή real time clock.
Έλεγχος ταχύτητας και φοράς περιστροφής βηματικού κινητήρα.
Έλεγχος ταχύτητας και φοράς περιστροφής dc κινητήρα.
Σειριακή επικοινωνία δύο μικροελεγκτών που διαθέτουν πληκτρολόγιο και lcd οθόνη Δημιουργία ημιτονικών κυματομορφών
με D/A μετατροπέα.
Μέτρηση θερμοκρασίας και έντασης φωτισμού με Α/D μετατροπέα.

Μετρολογία

Γενικές αρχές της μετρολογίας - Ιστορική εξέλιξη και σημερινή
πραγματικότητα. Δυναμική συμπεριφορά και απόκριση συστημάτων μέτρησης: Θεωρητικό μοντέλο ενός συστήματος μέτρησης και
πρακτική του χρησιμότητα. Κύρια χαρακτηριστικά των διατάξεων
μέτρησης: εύρος, σταθερότητα, διακριτικότητα, ακρίβεια, ορθότητα
κλπ. Σφάλμα μέτρησης και σχετικές έννοιες (ακρίβεια, ορθότητα,
αβεβαιότητα, ιχνηλασιμότητα, πρότυπα κλπ. Η διακρίβωση: προσδιορισμός των απαιτήσεων, μεθοδολογίες, νόμος συνδυασμού των
αβεβαιοτήτων. Αισθητήρες μέτρησης φυσικών μεγεθών Μεθοδολογία βέλτιστου σχεδιασμού συστημάτων μέτρησης: σχεδιασμός
αλυσίδας μέτρησης ανάλογα με τη χρήση, επιλογή του κατάλληλου
αισθητήρα (αρχή λειτουργίας, τεχνολογία, τρόπος χρήσης), επιλογή
του σήματος στην έξοδο του αισθητήρα (τεχνικές, πρωτόκολλα κλπ)
καθώς και των οργάνων ή συσκευών ένδειξης - καταγραφής - αποθήκευσης δεδομένων.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέτρηση Αγωγιμότητας, Θερμοκρασίας και Θολότητας Υγρών.
Πειραματική Μελέτη και Βαθμονόμηση Αισθητήρα Θερμοκρασίας.
Πειραματική Μελέτη Αισθητήρα Μαγνητικού Πεδίου.
Πειραματική Μελέτη Αισθητήρα Εδαφικής Δόνησης.
Αρχή Λειτουργίας και Εφαρμογή για τη Λήψη Μετρήσεων με Αισθητήρα Γραμμικής Διαφορικής Μετατόπισης (LVDT).
Πειραματική Μελέτη Τύπων Θερμοζευγών.
Πειραματική Μελέτη Αισθητήρων Ροής Αέρα και Ανίχνευσης Μονοξειδίου του Άνθρακα.
Πειραματική Μελέτη Αισθητήρων Πίεσης Υγρού.
Πειραματική Μελέτη Αισθητήρα Παραμόρφωσης.
Πειραματική Μελέτη Φαινομένου Hall.

Γεωφυσική

Στοιχεία δομής και σύστασης του εσωτερικού της Γης, Πεδίο βαρύτητας της Γης, Μαγνητικό πεδίο της Γης, Θερμότητα και θερμοκρασία
του εσωτερικού της Γης. Φυσική Ραδιενέργεια και μέθοδοι ραδιοχρονολόγησης. Σεισμικές μέθοδοι διασκόπησης (τρόποι παραγωγής
ελαστικών κυμάτων στη σεισμική διασκόπηση, όργανα αναγραφής
των ελαστικών κυμάτων, μέθοδος της σεισμικής ανάκλασης, μέθοδος
της σεισμικής διάθλασης.. Βαρυτομετρικές μέθοδοι διασκόπησης
(μετρούμενες ποσότητες στη βαρυτομετρία, όργανα μέτρησης του
πεδίου βαρύτητας, τρόπος πραγματοποίησης και ερμηνείας των
μετρήσεων βαρύτητας). Μαγνητικές μέθοδοι διασκόπησης (μετρού-
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μενα μεγέθη, όργανα μαγνητικών μετρήσεων). Ηλεκτρικές μέθοδοι
Διασκόπησης. Μέθοδοι της ειδικής αντίστασης, των ισοδυναμικών
γραμμών, της επαγόμενης πολικότητας του φυσικού δυναμικού και
των τελλουρικών ρευμάτων. Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι Διασκόπησης. Μέθοδοι γωνίας κλίσης μέτρησης της φάσης και ασυνεχών
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, μαγνητοτελλουρικές μέθοδοι. Ραδιομετρικές μέθοδοι. Εφαρμογές στη γεωθερμία, υδρογεωλογία, περιβάλλον, μεταλλευτική έρευνα, αρχαιολογία και τεχνικά έργα.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Απεικόνιση Γεωφυσικών Δεδομένων σε Surfer, I.
Απεικόνιση Γεωφυσικών Δεδομένων σε Surfer, II.
Σεισμικά Ανάκλασης.
Σεισμικά Διάθλασης.
Ηλεκτρικές Μέθοδοι (Διατάξεις και Ερμηνεία Μετρήσεων).
Βαρυτική Μέθοδος.
Μαγνητική Μέθοδος.
Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι.
VLF.
Case Study.

Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον

Στοιχεία Εδαφολογίας. Βιολογικός κύκλος γεωργικών καλλιεργειών. Επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος στις φυσιολογικές
λειτουργίες των καλλιεργούμενων ειδών. Προσαρμογή και αλληλεπίδραση περιβάλλοντος και γεωργικής παραγωγής. Δυνατότητες
ρύθμισης συνθηκών ανάπτυξης των καλλιεργούμενων ειδών για την
μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Ορθολογική
χρήση των φυσικών πόρων στην γεωργική παραγωγή.
Ενεργειακή Οικονομία

Συμβατικό κόστος παραγωγής ενέργειας. Εξωτερικό και εσωτερικό
κόστος παραγωγής ενέργειας. Ακαθάριστο εθνικό προϊόν και κατανάλωση ενέργειας. Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδος. Πρόβλεψη και ανάλυση της μελλοντικής
ζήτησης ενέργειας. Ενεργειακοί φόροι. Επιπτώσεις στην ενεργειακή
οικονομία της Ελλάδος των μέτρων περιορισμού των εκπομπών CO2.

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου

Η δομή των συστημάτων μέτρησης και βασικές αρχιτεκτονικές:
αναλογική - ψηφιακή μέτρηση, πρωτόκολλα επικοινωνίας και διασύνδεσης των συσκευών μέτρησης. Η χρήση του Η/Υ στις μετρήσεις.
Εισαγωγή στις διατάξεις ψηφιακής καταγραφής σημάτων. Κυκλώματα αναλογικών-ψηφιακών και ψηφιακών-αναλογικών μετατροπέων. Υλικό και λογισμικό για τη συλλογή μετρήσεων. Συστήματα
ψηφιακής επεξεργασίας μετρήσεων. Εκμάθηση λογισμικών λήψης
και επεξεργασίας μετρήσεων. Τηλεμετρία. Εισαγωγικές γνώσεις στα
ΣΑΕ (διαφορικές εξισώσεις, μετασχηματισμοί Laplace). Συναρτήσεις
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μεταφοράς - Διαγράμματα ροής. Ευστάθεια. Συστήματα συνεχούς
και διακριτού χρόνου. Ανοικτά και κλειστά συστήματα Τύποι και
σταθερές σφαλμάτων, Ευαισθησία σε μεταβολές παραμέτρων. Αρμονική απόκριση. Συνδεσμολογίες συστημάτων. Κριτήρια ευστάθειας. Βέλτιστος έλεγχος. Εισαγωγή στα PLC. Ψηφιακά συστήματα
ελέγχου.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξοικείωση με το MatLab.
Εξοικείωση με το LabView.
Εξομοίωση Συστημάτων με το MatLab.
Λήψη Μετρήσεων με το LabView.
Έλεγχος Στάθμης Υγρού.
Πειραματική Μελέτη Λογικών Πράξεων με PLC.
Πειραματική Μελέτη Χρονιστών με PLC.
Πειραματική Μελέτη Απαριθμητών με PLC.
Πειραματική Μελέτη Συγκριτών με PLC.
Πειραματική Μελέτη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου.

Μετεωρολογία - Κλιματολογία

Δομή της Ατμόσφαιρας, Θερμοδυναμικές διεργασίες στην Ατμόσφαιρα, Θερμοδυναμική του ύδατος, Στατική και Δυναμική ευστάθεια
και αστάθεια της Ατμόσφαιρας. Ακτινοβολία (ηλιακή, γήινη, ατμοσφαιρική). Μηχανισμοί της Ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Ισοβαρείς
καμπύλες, Συστήματα επιφανείας. Αέριες μάζες. Δημιουργία - ταξινόμηση και μετασχηματισμός αερίων μαζών. Μέτωπα - είδη μετώπων - παράγοντες που ευνοούν τη δημιουργία τους. Χαρακτηριστικά
φαινόμενα κατά τη διέλευση των μετώπων. Βαρομετρικά συστήματα
στην επιφάνεια. Βαρομετρικά χαμηλά, αντικυκλώνες. Γεωστροφικός
άνεμος. Προσδιορισμός των βαρομετρικών συστημάτων καθ΄ ύψος
στη τροπόσφαιρα.. Ισοπαχείς καμπύλες. Ατμοσφαιρικοί παράμετροι
που εξετάζονται σε κάθε ισοβαρική επιφάνεια. Ανάλυση χαρτών στην
επιφάνεια και καθ΄ ύψος. Σφήνες υφέσεως και εξάρσεως. Αεροχείμαρροι. Τοπικά συστήματα κυκλοφοριών. Κλιματικές παράμετροι.
Μικροκλιματολογία. Εφαρμοσμένη κλιματολογία. Βιοκλιματολογία.
Γενική κλιματολογία. Κλιματικές μεταβολές και αίτια. Υδατικό ισοζύγιο. Μέθοδοι κλιματικής ανάλυσης. Κλιματικοί δείκτες.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέθοδοι και όργανα μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων
– Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός.
Πειραματική Μελέτη της Ηλιακής Ακτινοβολίας.
Πειραματική Μελέτη της Θερμοκρασίας και της υγρασίας της
ατμόσφαιρας.
Πειραματική Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Πίεσης.
Πειραματική Μελέτη της έντασης και της διεύθυνσης του Ανέμου.
Πειραματική Μελέτη της Βροχής – Βροχομετρικά διαγράμματα.
Μετρήσεις καθ΄ ύψος – Κατακόρυφη θερμοϋγρομετρική και δυναμική δομή της ατμόσφαιρας.
Σχεδίαση Δικτύου μέτρησης Μετεωρολογικών Παραμέτρων.
Προσδιορισμός Γεωγραφικής Θέσης Σταθμών – GPS.

•
•
•

Ανάλυση Χαρτών Καιρού Ι.
Ανάλυση Χαρτών Καιρού ΙΙ.
Ανάλυση Χαρτών Καιρού ΙΙ – Πρόγνωση Καιρού.

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι

Εισαγωγή, Ορισμοί, η έννοια της μορφοτροπής της Ενέργειας, αναφορά στους νόμους διατήρησης και στο β’ Θερμοδυναμικό αξίωμα. Η
έννοια του μορφοτροπέα της ενέργειας, κριτήρια ποιότητας της μορφοτροπής, τεχνικά εφικτές και οικονομικά βιώσιμες μορφοτροπές
ενέργειας. Στοχαστικές πηγές ενέργειας και η έννοια της αποθήκευσης. Περιγραφή αποθηκών Ενέργειας. Αναφορά σε οικονομοτεχνικά
βιώσιμες μορφοτροπές. Φαινομενολογική προσέγγιση και περιγραφή μορφοτροπέων Ήπιων Μορφών Ενέργειας. Ηλιακή Ενέργεια,
περιγραφή της πηγής, ηλιόθερμα και φωτοβολταϊκά συστήματα,
χωροθέτηση, απόδοση, υπολογισμοί. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, ορισμοί, αρχές. Προσανατολισμός
του κτιρίου και βασικές αρχές πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο ρόλος
της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στο πολιτισμικό υπόβαθρο του
κοινωνικού ιστού. Η έννοια του θερμικού φορτίου. Θερμομόνωση,
παθητικά συστήματα θέρμανσης, δροσισμού, εξαερισμού. Ο ρόλος
του υπεδάφους και άλλες αποθήκες θερμότητας. Βασικές διαπιστώσεις από την θερμοδυναμική. Υπολογισμός ηλιακής καμινάδας για
τον εξαερισμό και τον δροσισμό. Αναφορά σε άλλους υπολογισμούς.
Βιοκαύσιμα, ορισμοί και διαθεσιμότητα. Στερεά βιομάζα, βιοαέριο,
υγρά βιοκαύσιμα. Το βιοντήζελ σε εμβολοφόρο κινητήρα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χρήση σε οχήματα.

Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υπολογισμός Θέσεων και Ακτινοβολίας Ήλιου.
Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμοσιφώνων.
Δαπάνες των Ηλιοθερμικών Εγκαταστάσεων.
Χαρακτηριστικές Ρεύματος – Τάσης των Φωτοβολταϊκών Στοιχείων
Ηλεκτρόλυση.
ΡΕΜ – Καύσιμα Στοιχεία.
Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα για Τροφοδοσία Οικιακού Καταναλωτή.
Παραγωγή Οινοπνεύματος.
Παραγωγή Βιο-αερίου.
Μέτρηση Θερμιδικής Αξίας Διαφόρων Ειδών Βιομάζας.

Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Περιβαλλοντική νομοθεσία Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Συνταγματική προστασία του περιβάλλοντος. Ο Νόμος Πλαίσιο
1650/1986 για τη προστασία του περιβάλλοντος και οι εξειδικευμένες διατάξεις για τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Το νομοθετικό
πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την απελευθέρωση
της αγοράς ενέργειας. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ και οι οριζόντιες
περιβαλλοντικές οδηγίες. Ελληνική και Κοινοτική Νομολογία για τη
προστασία του περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική ηθική. Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:
Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Ποιοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων (οργανικό φορτίο, θρεπτικά συστατικά, βαρέα μέταλλα, μικροβιολογικά χαρακτηριστικά).
Φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων,
χαρακτηριστικές ποσότητες παραγωγής υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διοχέτευση των υγρών αποβλήτων
στο υδατικό περιβάλλον, διασπορά υγρών αποβλήτων στη θάλασσα.
Φυσικά, χημικά και βιολογικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων σε λίμνες, ποτάμια,
θάλασσα και έδαφος.

Εργαστήριο
•

•
•
•
•
•
•
•

Επίσκεψη-ξενάγηση στη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού
Χανίων και στα εργαστήρια της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Δειγματοληψία
από τις πέντε διαφορετικές φάσεις της επεξεργασίας υγρών λυμάτων. Τοποθέτηση δειγμάτων στο ψυγείο.
Ανάλυση δειγμάτων: Μέτρηση COD και προετοιμασία δειγμάτων
για BOD5.
Ανάλυση δειγμάτων: Μέτρηση ολικών αιωρούμενων στερεών
(TSS) και δειγμάτων BOD5.
Ανάλυση δειγμάτων: Μέτρηση μικροβιακών δεικτών E. Coli γνωστών ως coliforms.
Ανάλυση δειγμάτων: Μέτρηση θερμο-ανθεκτικών μικροβιακών
δεικτών Faecal coliforms.
Ανάλυση δειγμάτων: Μέτρηση ολικού αζώτου.
Υπολογισμοί κατασκευής φυσικού συστήματος επιφανειακής
ροής για να εξυπηρετήσει μια κοινότητα 600 κατοίκων ημιαστικής περιοχής.
Επίσκεψη στην πρωτότυπη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με φυσικό σύστημα επιφανειακής ροής της κοινότητας
Πόμπιας.

Τεχνολογία Γεωτρήσεων και Αντλήσεων

Είδη γεωτρήσεων. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις - Πυρηνοληψία. Υδρογεωτρήσεις. Ερευνητικές γεωτρήσεις μικρού ή μεγάλου βάθους, γεωτρήσεις
σε γεωθερμικά πεδία, γεωτρήσεις κατακόρυφες ή υπό γωνία. Στοιχεία και
είδη γεωτρύπανων. Τεχνικές και διαδικασίες ανόρυξης γεωτρήσεων. Συμπεριφορά διαφόρων πετρωμάτων και σχηματισμών κατά τη διάτρηση.
Διασκοπήσεις εντός των γεωτρήσεων. Εξοπλισμός- ανάπτυξη υδρογεωτρήσεων. Είδη γεωτρήσεων. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις-Πυρηνοληψία. Υδρογεωτρήσεις. Ερευνητικές γεωτρήσεις μικρού ή μεγάλου βάθους,
γεωτρήσεις σε γεωθερμικά πεδία, γεωτρήσεις κατακόρυφες ή υπό γωνία.
Στοιχεία και είδη γεωτρύπανων. Τεχνικές και διαδικασίες ανόρυξης γεωτρήσεων. Συμπεριφορά διαφόρων πετρωμάτων και σχηματισμών κατά
τη διάτρηση. Διασκοπήσεις εντός των γεωτρήσεων. Εξοπλισμός- ανάπτυξη υδρογεωτρήσεων. Είδη υδροδυναμικών μηχανών, ταξινόμηση. Τύποι
αντλιών, χαρακτηριστικές καμπύλες. Εγκατάσταση και λειτουργία των
υδροστροβίλων Pelton-Francis και Kaplan. Αντλιοστάσια. Σωληνώσεις
διανομής. Μακροσκοπικά ισοζύγια συνέχειας και Bernoulli.
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Υδρογεωλογία

Επιφανειακή Υδρολογία. Υδρολογικό ισοζύγιο (κατακρημνίσματα,
κατείσδυση, επιφανειακή απορροή, εξατμισιδιαπνοή). Αποθήκευση
υπογείου νερού (πορώδες, ρόλος σχηματισμών). Κατανομή υπόγειου
νερού (υδροφόρα στρώματα, κατηγορίες υδροφόρων στρωμάτων).
Ροή του υπόγειου νερού, νόμος Darcy, περατότητα. Δράση του υπόγειου νερού πάνω στο πορώδες μέσο (συνίζηση υδροφορέων, φαινόμενα ρέουσας άμμου). Υδρομαστευτικά έργα, ροή προς αυτά από διάφορες κατηγορίες υδροφόρων στρωμάτων. Πρότυπα Dupuit, Theis,
Jacob, Hantush, Boulton. Επαλληλία ροών. Πηγές, η λειτουργία τους
και οι κατηγορίες τους. Αποθέματα υπόγειου νερού (κατηγορίες,
υπολογισμοί). Παράκτια υδροφόρα στρώματα. Ποιότητα υπόγειου
νερού. Οικονομικά στοιχεία και παράμετροι στην εκμετάλλευση
υπόγειου νερού.
Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων

Ιστορική αναδρομή ανάπτυξης τεχνολογιών εντοπισμού φυσικών πόρων, μέθοδοι και τρόποι πραγματοποίησης μετρήσεων, μετρήσεις σε
γεωτρήσεις, βασικές αρχές ερμηνείας διαγραφιών, (ηλεκτρικές διαγραφίες, διαγραφίες φυσικής ραδιενέργειας και φυσικού δυναμικού,
διαγραφίες ακτινών γάμα, διαγραφίες πυκνότητας, διαγραφίες νετρονίου, ακουστικές διαγραφίες). Γεωθερμικά πεδία και τεχνολογίες
εντοπισμού και αξιολόγησης τους. Μετρήσεις υδροφόρου ορίζοντα
και διαπερατότητας. Εντοπισμός και αξιολόγηση υπόγειων υδάτων

Στ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τηλεπισκόπιση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

Ορισμός και ιστορική αναδρομή, Εφαρμογές και προοπτικές της Τηλεπισκόπισης. Βασικές Έννοιες. Χαρακτηριστικά αεροφωτογραφιών, τύποι φωτογραφικών μηχανών, μετρήσεις στις αεροφωτογραφίες. Ηλεκτροπτικοί ανιχνευτές, ταξινόμηση και μέτρα συμπεριφοράς
των ανιχνευτών. Εικονοληπτικά συστήματα. Δορυφορικά συστήματα
Landsat, SPOT, MOS κλπ. Εικόνες στο θερμικό υπέρυθρο, θερμικές
ιδιότητες υλικών, τεχνολογία θερμικών ανιχνευτών, η θερμική εικόνα και η ερμηνεία της, υπέρυθρες διασκοπήσεις, ερμηνεία θερμικών
εικόνων. Εικονοληπτικό Radar, είδη Radar, παράγοντες που επηρεάζουν τις εικόνες Radar, παραμορφώσεις στην εικόνα Radar, συμβολομετρία Radar, συστήματα Radar, ερμηνεία των απεικονίσεων
Radar. Εικόνα και η γεωμετρία της, ψηφιακές εικόνες, επιδράσεις
στη γεωμετρία της εικόνας, διορθώσεις των γεωμετρικών παραμορφώσεων. Ραδιομετρικές διορθώσεις της εικόνας. Βελτιώσεις και μετασχηματισμοί της εικόνας. Μετασχηματισμοί Fourier της εικόνας.
Ταξινόμηση της εικόνας.

Εργαστήριο
1. Βασικές έννοιες. Εργαστήριο στο οποίο εξετάζονται οι βασικές
έννοιες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και οι επιδράσεις
της με την επιφάνεια της Γης και την ατμόσφαιρα.
2. Στερεοσκοπική όραση. Ελέγχεται η ικανότητα των σπουδαστών
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3.

4.
5.

6.
7.
8.

να μπορούν να βλέπουν στερεοσκοπικά, γίνεται εξοικείωση με τις
αεροφωτογραφίες.
Δορυφορικά και αερομεταφερόμενα ηλεκτροπτικά συστήματα.
Εξετάζονται οι διαθέσιμοι δορυφορικοί δέκτες Τηλεπισκόπισης, η
δυνατότητα εδαφικής κάλυψης συγκεκριμένης περιοχής, οι τροχιές τους, τα εικονοστοιχεία, η ταχύτητα δειγματοληψίας, κλπ.
Ψηφιακή εικόνα και λογισμικά πακέτα. Εισάγονται απλά λογισμικά πακέτα ώστε να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με την απεικόνιση, ερμηνεία και επεξεργασία των ψηφιακών εικόνων.
Γεωμετρικές επιδράσεις στις ψηφιακές εικόνες. Δίδονται απλά
παραδείγματα γεωμετρικών σχημάτων στο έδαφος και ζητείται
να προσδιοριστούν τα σχήματα που θα προέκυπταν στην ψηφιακή εικόνα μετά την καταγραφή.
Βελτίωση της εικόνας. Δίδεται ψηφιακή εικόνα και ζητείται να
βελτιωθεί η εμφάνισή της ώστε να ενισχυθούν οι αντιθέσεις της
με τη μέθοδο των ιστογραμμάτων.
Ραδιομετρική ενίσχυση εικόνας. Εξετάζονται οι ατμοσφαιρικές επιδράσεις στην καταγραφή των εικόνων και οι μέθοδοι διόρθωσης.
Φίλτρα και εικόνες. Εφαρμόζονται φίλτρα διέλευσης χαμηλών
και υψηλών συχνοτήτων για τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων της εικόνας (π.χ., ρήγματα, ρύπανσης κλπ).

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ

Η Αιολική Ενέργεια, περιγραφή της πηγής. Μέτρηση και αξιολόγηση του Αιολικού Δυναμικού. Κριτήρια ποιότητας του Αιολικού
Δυναμικού. Συνάρτηση διάρκειας, κατανομή της ταχύτητας καθ’
ύψος, τύρβη στο οριακό στρώμα της ατμόσφαιρας, κατανομή του
Αιολικού Δυναμικού στο πεδίο, ο Αιολικός Χάρτης. Ανεμογεννήτριες. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας, ονοματολογία,
μεγέθη, χαρακτηριστικές καμπύλες. Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα.
Η έννοια της λεκάνης απορροής και της διαχείρισης των υδάτινων
πόρων. Φράγματα και λιμνοδεξαμενές, καταθλιπτικοί αγωγοί και
διαμόρφωση υδροηλεκτρικού έργου. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Υπολογισμός μικρού υδροηλεκτρικού έργου. Το αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό έργο. Υπολογισμοί και συνδυασμός με θερμοηλεκτρικά
έργα. Η έννοια της βελτιστοποίησης του συνολικού θερμικού βαθμού
απόδοσης με αποθήκευση ενέργειας.

Εργαστήριο
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέτρηση Χαρακτηριστικής Ισχύος Ανεμογεννήτριας σε Σήραγγα.
Μέτρηση Χαρακτηριστικών Πτερύγωσης Ανεμογεννήτριας.
Μελέτη Ελαστικής Συμπεριφοράς και Αντοχής Πτερυγίου Ανεμογεννήτριας.
Υπολογισμός Πτερύγωσης Ανεμογεννήτριας σε Μόνιμη Λειτουργία.
Υπολογισμός Γεννήτριας με Μόνιμους Μαγνήτες.
Σχεδιασμός μικρής Ανεμογεννήτριας.
Πειραματική Μελέτη Ανεμογεννήτριας 1Kw.
Μέτρηση του Αιολικού Δυναμικού και Υπολογισμός της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από μια Ανεμογεννήτρια.

Περιβαλλοντική Διοίκηση

Φυσικές Καταστροφές

Η διοικητική οργάνωση της προστασίας του περιβάλλοντος. Αποκέντρωση και προστασία του περιβάλλοντος. Κεντρικοί, περιφερειακοί και
τοπικοί θεσμοί ελέγχου της ρύπανσης. Θεσμικό πλαίσιο για τον περιβαλλοντικό έλεγχο ποιότητας. Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Προέγκριση χωροθέτησης. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Προδιαγραφές, περιεχόμενο και αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η περιβαλλοντική πληροφόρηση. Ενημέρωση πολιτών
και φορέων για το περιεχόμενο της ΜΠΕ. Σύνταξη ΜΠΕ.

Το πρόβλημα παγκόσμια, Ορισμός και βασικές αρχές, Εξισώσεις κινδύνου, Χώρος και χρόνος στην καταστροφή, Χρονικές κλίμακες των
φυσικών φαινομένων, Χρονικές φάσεις, Ζώνες κατανομής των καταστροφών, Ένταση των καταστροφικών φαινομένων, Κλίμακες έντασης σεισμών, Άλλες κλίμακες έντασης, Καταστροφές και περιβάλλον,
Τρωτότητα σε φυσικές καταστροφές προσαρμογή στις φυσικές καταστροφές, : Ετοιμότητα, πρόβλεψη και προειδοποίηση, γεωλογικές
καταστροφές (κατολισθητικά φαινόμενα, σεισμικά φαινόμενα κλπ),
σεισμοί & πρόδρομα φαινόμενα, Ηφαιστειακές καταστροφές, καιρικές καταστροφές, φυσικές πυρκαγιές, τεχνολογικές καταστροφές,
σχεδιασμός και άμεση δράση, Τεχνολογία πληροφοριών στη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:
Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ιστορικά στοιχεία. Χαρακτηριστικά ατμοσφαιρικών ρύπων. Βιώσιμη
ανάπτυξη και αέρια ρύπανση, κλίμακες ρύπανσης, συνθήκες ευστάθειας στην ατμόσφαιρα, αναστροφές, ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα,
ύψος αναμείξεως, τοπικά συστήματα κυκλοφορίας, φωτοχημικοί
ρύπανση, παγκόσμιες μεταβολές. Διασπορά αέριων ρύπων (κλίμακες διασποράς, βασικές αρχές υπολογισμού διασποράς σε τοπική
κλίμακα, σημειακές πηγές, μοντέλο θυσάνου του Gauss, επίδραση
κτιρίων, ατμοσφαιρικοί μηχανισμοί απομάκρυνσης των ρύπων.
Όρια συγκεντρώσεων και διάρκεια ρύπανσης Βραχυπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη ατμοσφαιρική ρύπανση - φαινόμενο θερμοκηπίου
Επιπτώσεις της αέριας ρύπανσης στην υγεία - όρια συγκεντρώσεων
ατμοσφαιρικών ρύπων. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία

Υδραυλικές ιδιότητες εδαφών. Μέτρηση των ιδιοτήτων των εδαφών
και πετρωμάτων στο πεδίο. Ροή σε πορώδη μέσα. Μοντέλα μεταφοράς ρύπων. Προσδιορισμός των συντελεστών διάχυσης και διασποράς. Μεταφορά ρύπων σε πορώδη και ρηγματωμένα μέσα. Συστήματα τηλεπισκόπισης. Χρήσεις γης και γεωργικό περιβάλλον. Χρήση
εδαφικών υλικών στη προστασία του περιβάλλοντος. Ρυπασμένα
εδάφη: Εκτίμηση επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία και την
ισορροπία του οικοσυστήματος - μέτρα πρόληψης της ρύπανσης εδαφών, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Τεχνολογίες αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών και εδάφους. Επιταχυνόμενη διάβρωση
και μέτρα προστασίας κατά της επιταχυνόμενης διάβρωσης. Τεχνολογίες in-situ και on-site. Ex situ μέθοδοι εξυγίανσης περιβάλλοντος.
Διάθεση και επεξεργασία τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος

Βασικά συστήματα γεωργικής παραγωγής και διαχείρισης. Έλεγχος
των αντιδράσεων του φυτού σε διάφορες συνθήκες του περιβάλλοντος. Επίδραση του συστήματος παραγωγής στους φυσικούς πόρους.
Έλεγχος σχετικής υγρασίας, συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα.
Τοξικότητα αερίων. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Κυκλοφορία αέρος. Θέρμανση – Ψύξη - Δροσισμός. Επιλογή ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής, ελέγχου και αυτομάτου ρύθμισης των συνθηκών
του περιβάλλοντος στην γεωργική πρακτική.

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών
συστημάτων

Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας, βασική ορολογία, παράμετροι
και χαρακτηριστικά της. Έλεγχος ποιότητας, Δειγματοληψία και
στατιστικές μέθοδοι. Διασφάλιση ποιότητας: Πρότυπα σειράς ISO
9000 και συναφή, παρουσίαση, ανάλυση συστημάτων διασφάλισης
κατά ISO 9001-2-3. Επιθεώρηση - πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας - ολική ποιότητα. Άλλα συστήματα διαχείρισης
σχετιζόμενα με τη ποιότητα (περιβαλλοντική διαχείριση, υγιεινή και
ασφάλεια, HACCP κα).
Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων

Ηλεκτρονικά Ισχύος (Συσκευές ανόρθωσης. Κυκλώματα ανόρθωσης.
Λειτουργία κυκλωμάτων μετατροπέων. Μεταγωγή dc γραμμών. Μετατροπή συχνότητας. Αντιστροφή και κυκλώματα αντιστροφέων.
Στοιχεία ηλεκτρικών μηχανών dc, ac. Έλεγχος μηχανών dc, έλεγχος
μηχανών ac). Εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος στον έλεγχο και
τη διαχείριση των τεχνολογιών σύζευξης ενεργειακών συστημάτων.
Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας

Υπολογισμός Αιολικού Συστήματος, Χωροθέτηση Ανεμογεννητριών, προβλήματα και περιορισμοί. Αναφορά στους κανονισμούς
IEC, Germanischer Loyd κλπ. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μικρά
αυτόνομα ενεργειακά συστήματα με χρήση των ΑΠΕ. Λειτουργικά
διαγράμματα, οικονομοτεχνικοί υπολογισμοί, επιλογή εξαρτημάτων και σύνθεση. Σύνθεση Ενεργειακών συστημάτων. Η έννοια της
ποιότητας της ενέργειας. Σύνθεση Αιολικού Πάρκου και Θερμοηλεκτρικών Σταθμών. Σύνθεση ΘΗΣ, Αιολικού Σταθμού και Αντλησιοταμιευτήρα. Ηλεκτρολογικά μονογραμμικά διαγράμματα, λειτουργικά
διαγράμματα, δυνατότητα εισαγωγής βιοκαυσίμων.
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Περίγραμμα Εργαστηρίου:
•
•
•
•
•
•

Υπολογισμός Αιολικού Δυναμικού στο Χώρο σε Σύνθετο Έδαφος.
Υπολογισμός Παραγωγής Ενέργειας από μια Ανεμογεννήτρια και
Χωροθέτηση Ανεμογεννήτριας.
Υπολογισμός Παραγωγής και Χωροθέτηση Ανεμογεννητριών Αιολικού Πάρκου.
Οικονομοτεχνική Ανάλυση Επενδύσεων σε μικρά Αυτόνομα Αιολικά Συστήματα.
Κοστολόγηση, Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Προμελέτη Σκοπιμότητας Αιολικού Πάρκου.
Ενεργειακός Ισολογισμός Κατοικίας Ηλεκτροδοτούμενης με μικρό Αυτόνομο Αιολικό – Φωτοβολταϊκό Σύστημα.

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:
Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητα Αέρα

Τεχνολογίες διαχείρισης και ποιότητας του αέρα εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων (δίκτυο παρακολούθησης και καταγραφής της
ποιότητας του αέρα, τεχνικές μέτρησης της ποιότητας του αέρα,
αριθμητικά μοντέλα αέριας ρύπανσης, πρόβλεψη μέγιστων συγκεντρώσεων, έλεγχος αέριας ρύπανσης).
Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Κύκλος του νερού. Ισοζύγια υδατικών πόρων. Διαχείριση υδατικών
πόρων για ανθρώπινη χρήση. Διαχείριση υδατικών πόρων στη γεωργία και στη Βιομηχανία. Τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού. Τεχνολογίες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υδατικών πόρων.
Έλεγχος Ποιότητας Νερού

Χημεία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και Χημεία επεξεργασίας πόσιμου νερού (pH, χημική ισορροπία, οξέα και βάσεις, ιζήματα
και σταθερά διαλυτότητας, σύμπλοκα κλπ). Φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά φυσικών και ρυπασμένων υδάτων. Μέθοδοι
δειγματοληψίας και ανάλυσης των νερών. Επίδραση της ρύπανσης
των υδάτων και όρια. Ποιότητα νερού για τη γεωργία.
Τεχνολογία Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού

Φυσικές και χημικές διεργασίες στην επεξεργασία του νερού, Καθίζηση, κροκίδωση, φίλτρανση, απολύμανση με αλογόνα, με όζον, με
ακτινοβολία. Αφαλάτωση νερού. Τεχνολογίες μεμβρανών. Απόσταξη, εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στην αφαλάτωση νερού.
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9. Άλλες υπηρεσίες
9.1. Γραμματεία
Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει οργανωμένη
γραμματεία, η οποία διεκπεραιώνει τα φοιτητικά και διοικητικά
θέματα που προκύπτουν σε καθημερινή βάση. Ειδικότερα είναι
αρμόδια για:
• εγγραφές των σπουδαστών,
• χορήγηση σπουδαστικού πάσου,
• τήρηση αρχείου των σπουδαστών στο οποίο περιλαμβάνονται
η βαθμολογία και στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες, χορήγηση πιστοποιητικών και πτυχίου,
• έκδοση ατομικών προγραμμάτων δηλώσεων μαθημάτων,
αναλυτικής βαθμολογίας και πιστοποιητικών σπουδαστικής
κατάστασης,
• χορήγηση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση,
• χορήγηση εντύπων που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση
των σπουδαστών,
• ενημέρωση των σπουδαστικών βιβλιαρίων υγείας,
• ανανεώσεις εγγραφών κάθε εξάμηνο,
• διαγραφές σπουδαστών που έχουν δύο συνεχείς μη ανανεώσεις εγγραφής ή τρεις μη συνεχείς ανανεώσεις εγγραφής.
Η εξυπηρέτηση των σπουδαστών γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 11.00 πμ έως 13.00 μμ, στα γραφεία της
Γραμματείας που βρίσκονται στο Ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης.
Για τις εγγραφές των πρωτοετών, τις μετεγγραφές και κατατάξεις
στο Τμήμα, ισχύουν τα εξής:
• Μετά την αποστολή από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., των πινάκων των
επιτυχόντων, ορίζεται η προθεσμία εγγραφής, ημερομηνία η
οποία είναι κοινή για όλα τα Τ.Ε.Ι. της χώρας. Η προθεσμία
αυτή είναι ανατρεπτική, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκπρόθεσμοι χάνουν το δικαίωμα εγγραφής. Οι εγγραφές και των
δύο εξαμήνων πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και μόνο οι
σπουδαστές του Β’ εξαμήνου έχουν το δικαίωμα εγγραφής το
τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.
• Από 1 έως 15 Νοεμβρίου πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις για μετεγγραφή για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς,
υγείας κ.λπ., καθώς και τέκνων πολυτέκνων.
• Αιτήσεις για κατατάξεις πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης
πραγματοποιούνται από 1 έως 15 Οκτωβρίου.

9.2. Βιβλιοθήκη
Το ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία συνεχώς
εμπλουτίζεται με βιβλία από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία για να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
των Τμημάτων Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Ηλεκτρονικής, καθώς και τμήμα με ελληνική και διεθνή λογοτεχνία, θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος, κλπ. Η βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα δανεισμού τόσο στα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού
όσο και στους σπουδαστές. Επίσης, η βιβλιοθήκη διαθέτει ειδική
αίθουσα εξοπλισμένη με σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
για την αναζήτηση στοιχείων μέσω του διαδικτύου. Λειτουργεί
σύνδεση με την κεντρική βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο, καθώς και με άλλες βιβλιοθήκες σε άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας. Μέσω αυτής της σύνδεσης υπάρχει πρόσβαση σε
εκατοντάδες επιστημονικά περιοδικά και δημοσιεύσεις.
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου του Παραρτήματος και αποτελεί την Κεντρική
Μονάδα Διαχείρισης του έντυπου και μη έντυπου υλικού.
9.2. Τεχνική υπηρεσία
Η Σχολή διαθέτει οργανωμένη υπηρεσία για την κάλυψη των
καθημερινών αναγκών και την συντήρηση του κτιρίου και των
εργαστηρίων. Η τεχνική υπηρεσία επίσης συντηρεί το δίκτυο
υπολογιστών της Σχολής και φροντίζει για την συνεχή και εύρυθμη λειτουργία του. Στο χώρο της σχολής υπάρχει φωτοτυπικό
εργαστήριο όπου εξυπηρετούνται οι ανάγκες του Τμήματος σε
φωτοτυπίες και σημειώσεις.
9.3. Σίτιση & Στέγαση
Για τους οικονομικά ασθενέστερους σπουδαστές υπάρχει η δυνατότητα της δωρεάν σίτισης σε εστιατόριο που στεγάζεται στο
χώρο του Παραρτήματος.
Επίσης, ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά) διαθέτει ορισμένο αριθμό δωματίων
σε συμβεβλημένα ξενοδοχεία της πόλης όπου διαμένουν δωρεάν
οι οικονομικά ασθενέστεροι σπουδαστές ή επιδοτεί το ενοίκιό
τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην
Γραμματεία του Τμήματος καθώς και στο Γραφείο Σίτισης – Στέγασης (τηλ. 28210 23053, υπεύθυνος: κ. Αντ. Κουτσουπάκης,
akouts@chania.teicrete.gr).
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10. Επικοινωνία & Διδακτικό Προσωπικό
Διεύθυνση Επικοινωνίας με τη Γραμματεία
Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Ρωμανού 3 , 73133 Χανιά Κρήτης
κ. Αναστασία Τσακιρίδου
Τηλ. 28210 23010, Fax 28210 23003
email natasa@chania.teicrete.gr
URL www.chania.teicrete.gr

Δρ. Μηχ. Αντωνιάδης Αριστομένης
Καθηγητής
antoniadis@chania.teicrete.gr
τηλ. 28210 23070

Δρ. Κολοκοτσά Διονυσία
Επίκουρος Καθηγήτρια
kolokotsa@chania.teicrete.gr
τηλ. 28210 23017

Δρ. Βαλλιανάτος Φίλιππος
Αναπληρωτής Καθηγητής
fvallian@chania.teicrete.gr
τηλ. 28210 23016

Δρ. Σουπιός Παντελής
Επίκουρος Καθηγητής
soupios@chania.teicrete.gr
τηλ. 28210 23037

Δρ. Σταυρουλάκης Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
gstav@chania.teicrete.gr
τηλ. 28210 23012

Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης
Επίκουρος Καθηγητής
karapidakis@chania.teicrete.gr
τηλ.: 28210 23076

Δρ. Κατσίβελα Ελευθερία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
katsivela@chania.teicrete.gr
τηλ. 28210 23059

Δρ. Λυδάκης Νικόλαος
Καθηγητής Εφαρμογών
lydakis@chania.teicrete.gr
τηλ. 28210 23055

Δρ. Παπακώστας Ταξιάρχης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Προϊστάμενος Τμήματος
taxiar@chania.teicrete.gr
τηλ. 28210 23013

Δρ. Μηχ. Εμμανουήλ Μαραβελάκης
Καθηγητής Εφαρμογών
marvel@chania.teicrete.gr
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11. Xάρτης & Συγκοινωνία
Ο νομός Χανίων είναι ένας από τους 4 νομούς της Κρήτης και
καταλαμβάνει το Δυτικό της τμήμα ενώ συνορεύει στα ανατολικά
με τον νομό Ρεθύμνου. Η συνολική έκταση του νομού ανέρχεται
σε 2.376 Km2, δηλαδή περίπου το 2.5% της πατρίδας μας. Ο πληθυσμός του νομού ανέρχεται σε 133.774 κατοίκους, σύμφωνα με
την απογραφή του 1991, από τους οποίους περίπου 60.000 είναι
κάτοικοι της πόλης των Χανίων.
Το αεροδρόμιο απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων.
Υπάρχουν καθημερινά 7-8 πτήσεις εσωτερικού ενώ το καλοκαίρι η συχνότητα των πτήσεων αυξάνεται καθώς εξυπηρετούν και
πτήσεις εξωτερικού. Ο μέσος χρόνος διάρκειας μιας πτήσης για
Αθήνα είναι 45 λεπτά.
Το φυσικό λιμάνι της Σούδας, 7 χλμ. από τα Χανιά, συνδέεται καθημερινά με το λιμάνι του Πειραιά. Κατά τις περιόδους τουριστικής αιχμής εκτός από τα συνήθη νυκτερινά, πραγματοποιούνται
και ημερήσια δρομολόγια.

Τέλος, καθημερινά τακτικά και υπεραστικά δρομολόγια εξυπηρετούν οδικά όλες τις επαρχίες του νομού μέχρι το Ηράκλειο και
από εκεί όλους τους υπόλοιπους νόμους του νησιού.
Τα αστικά δρομολόγια (“Χαλέπα Εργατικές Κατοικίες”) που οδηγούν στο ΤΕΙ έχουν αφετηρία μπροστά από την Εθνική Τράπεζα,
έναντι της Δημοτικής Αγοράς. Κάνοντας έναν κύκλο επιστρέφουν
περνώντας μπροστά από τη στάση του ΤΕΙ. Με τα πόδια μπορείτε
να φθάσετε στο ΤΕΙ είτε από το κέντρο της πόλης – τη Δημοτική
αγορά – είτε κατεβαίνοντας στη στάση “Κατσαμπά” και περπατώντας το υπόλοιπο της διαδρομής (με το αστικό δρομολόγιο
“Χαλέπα Εργατικές Κατοικίες” αλλά επίσης και και με το “Κουνουπιδιανά”).
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Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης – Χανιά

Κουπόνι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Επιθυμώ περισσότερες πληροφορίες για το Tμήμα σας
και τις σπουδές σε αυτό. Παρακαλώ να μου αποστείλετε
περισσότερο έντυπο ή άλλο υλικό. Θα με ενδιέφεραν
ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία:

Διεύθυνση Επικοινωνίας
Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Ρωμανού 3, 73133 Χανιά Κρήτης
κ. Αναστασία Τσακιρίδου
Τηλ. 28210 23010
Fax 28210 23003
email natasa@chania.teicrete.gr
URL www.chania.teicrete.gr

Επιμέλεια κειμένου: Αν. Καθ. Φ. Βαλλιανάτος
Έκδοση & επιμέλεια εντύπου: Ν. Αφεντάκης, design2be®
Εκτύπωση: Μ. Γεωρβασάκης GeoGraphics Χανιά

Κόψτε και ταχυδρομήστε μας συμπληρωμένο αυτό το κομμάτι.

Οδηγός Σπουδών 2004 – 2005

Επιθυμώ να μου αποστείλετε ταχυδρομικά αυτόν τον
οδηγό σε:

Ηλεκτρονική μορφή

Έντυπη μορφή

Όνομα & Επώνυμο:

Διεύθυνση:

email:

Αν έχετε κάποια σχόλια, ερωτήσεις ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες
για το Τμήμα και τις σπουδές σε αυτό, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παραπάνω διεύθυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το κουπόνι αυτής της σελίδας.
Το υλικό που περιέχεται στον οδηγό αυτό αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο
ακαδημαϊκό έτος και συνεπώς ανταποκρίνεται σε αυτόν το χρονικό ορίζοντα.
Το Τμήμα διατηρεί κάθε δικαίωμα να αλλάξει τις περιεχόμενες πληροφορίες
κατά περίπτωση. Για όσο το δυνατόν πιο επίκαιρη ενημέρωσή σας παρακαλούμε απευθυνθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες του Τμήματος.
Copyright ©2004 Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Αυτό το έντυπο έφτασε σε εμένα μέσω:

Υπογραφή

