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Το Τµήµα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι 
(Geoenvironmental Resources & Risks)» µε έδρα τα Χανιά. Το Πρόγραµµα έχει ήδη µια επιτυχή 
ακαδηµαϊκή πορεία 4 ετών, η χρονική διάρκειά του είναι τρία (3) εξάµηνα και σύµφωνα µε την 
πρόσφατη νοµοθεσία, εγκρίθηκε η επανίδρυσή του (ΦΕΚ 2239, Τεύχος Β’, 15/6/2018).  Η 
φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι (Geoenvironmental 
Resources & Risks)» γίνεται χωρίς δίδακτρα από τους φοιτητές. 
 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι 
(Geoenvironmental Resources & Risks)» πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Έδρα 
UNESCO "Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction" 
 
Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι – Master in 
Geoenvironmental Resources and Risks» είναι η παραγωγή επιστηµονικής γνώσης υψηλού 
επιπέδου και η εφαρµογή της στην περιοχή των γεωπεριβαλλοντικών επιστηµών, όπου 
συνδυάζονται η γεωλογία, η γεωφυσική, η γεωχηµεία, η περιβαλλοντική χηµεία και φυσική, η 
γεωτεχνολογία και η περιβαλλοντική µηχανική. 
 
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και δηµιουργία αποφοίτων υψηλού επιπέδου στον τοµέα 
µελέτης των γεωπεριβαλλοντικών φυσικών πόρων και των φυσικών καταστροφών, µε υψηλού 
επιπέδου διεπιστηµονικό υπόβαθρο και ειδίκευση στις γεωπεριβαλλοντικές επιστήµες, 
εφοδιάζοντας τους φοιτητές µε την απαραίτητη γνώση και εµπειρία και δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά στο διεθνές περιβάλλον, ενώ 
ταυτόχρονα παρέχει και τη δυνατότητα πραγµατοποίησης τµήµατος των σπουδών σε 
συνεργαζόµενα Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια µε την εκτεταµένη χρήση του προγράµµατος 
ERASMUS+. 
 
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Γεωπεριβαλλοντικοί πόροι και Κίνδυνοι» γίνονται 
δεκτοί µετά από επιλογή, πτυχιούχοι από όλα τα Τµήµατα ΑΕΙ της ηµεδαπής και 
αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή µε το ευρύτερο 
γνωστικό αντικείµενο της επιστήµης και τεχνολογίας του γεωπεριβάλλοντος και των φυσικών 
καταστροφών, όπως ενδεικτικά τα Τµήµατα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επιστήµης και 
τεχνολογίας περιβάλλοντος, γεωεπιστηµών, ορυκτών πόρων, χηµείας, φυσικής, επιστήµης και 
τεχνολογίας υλικών, πολιτικών και τοπογράφων µηχανικών, µηχανικών γεωπληροφορικής, 
θετικών & τεχνολογικών επιστηµών.  
Δικαίωµα αίτησης έχουν επίσης και οι τελειόφοιτοι µε την προϋπόθεση ότι εφόσον γίνουν δεκτοί 
θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις  σπουδές τους έως 31/10/2018. 



 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν από 3η Σεπτεµβρίου 2018 έως και την 1η 
Οκτωβρίου 2018, στη Γραµµατεία του Προγράµµατος, ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών 
Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Ρωµανού 3 Χαλέπα, Χανιά 73133 µε την ένδειξη «ΠΜΣ 
Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι»  τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
• Αίτηση υποψηφιότητας 
• Τίτλους σπουδών & αναλυτική βαθµολογία νοµίµως επικυρωµένα. (Οι τίτλοι σπουδών 
από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνώριση ισοτιµίας του ΔΟΑΤΑΠ) 

• Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 
• Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας καθώς και άλλων ξένων γλωσσών 
• Δύο συστατικές επιστολές 
• Σύντοµο κείµενο προθέσεων φοίτησης, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για 
τους οποίους ο υποψήφιος επιθυµεί να παρακολουθήσει το µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
καθώς και πως θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει να επιτύχει τους επαγγελµατικούς ή 
ακαδηµαϊκούς του στόχους. 

 
Πληροφορίες δίνονται καθηµερινά 11:00-13:00 από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ, κα Ν. 
Τσακιρίδου στα τηλ. 28210 23010 ή µε email στα natasa@chania.teicrete.gr , 
lydakis@chania.teicrete.gr.  Ιστότοπος Π.Μ.Σ.: http://georr.chania.teicrete.gr 
 
Χανιά  2  Ιουλίου 2018 
Ο  Διευθυντής του ΠΜΣ  
Καθηγητής Νίκος Λυδάκης-Σηµαντήρης   

 
 


