
Πολυτεχνείο Κρήτης 
Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977 στα Χανιά και µέχρι σήµερα 
αποτελείται από πέντε ακαδηµαϊκά Τµήµατα. Πρόκειται για το Τµήµα Μηχανικών 
Παραγωγής & ∆ιοίκησης, το Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, το Τµήµα 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, το Τµήµα Μηχανικών 
Περιβάλλοντος και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τα οποία υποστηρίζει 
ακαδηµαϊκά το Γενικό Τµήµα. Σκοπός του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η ανάπτυξη 
σύγχρονων ειδικοτήτων, η έµφαση στην έρευνα σε τοµείς προηγµένων τεχνολογιών 
καθώς και η στενή συνεργασία µε τις βιοµηχανικές και λοιπές παραγωγικές 
µονάδες της χώρας.  

Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
Στόχος του Τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) είναι η εκπαίδευση 
Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικο-τεχνικών 
δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκµετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων 
υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία. Το Τµήµα προσφέρει 
επιπλέον εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες όπως για παράδειγµα εντοπισµό 
ορυκτών, παρατηρήσεις γεωδυναµικών φαινοµένων µε δορυφόρους, γεωφυσικές 
τεχνικές υψηλής διακριτικής ικανότητας για αρχαιολογία, τεχνικά έργα και 
περιβαλλοντικές εφαρµογές, αξιολόγηση πρώτων υλών µε χρήση ηλεκτρονικής 
µικροσκοπίας, κ.λπ. 

Το Τµήµα ΜΗΧΟΠ περιλαµβάνει τρεις τοµείς (1. Ανίχνευσης & Εντοπισµού 
Ορυκτών Πόρων, 2. Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και 3. Εκµετάλλευσης Ορυκτών) 
καθένας από τους οποίους περιλαµβάνει έναν αριθµό συγγενών γνωστικών 
αντικειµένων.  

Στον πρώτο τοµέα εντάσσεται το εργαστήριο «Ανόργανης Γεωχηµείας, Οργανικής 
Γεωχηµείας και Οργανικής Πετρογραφίας» υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Β. 
Περδικάτση. Οι κύριες δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαµβάνουν: 

- Γεωχηµική ανάλυση κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων σε πετρώµατα, 
ιζήµατα, µεταλλεύµατα, εδάφη και φυτά 

- Ανάλυση εδαφών (ορυκτολογικές και κοκκοµετρικές αναλύσεις, µέτρηση pH, 
αγωγιµότητας και ιοντοεναλλακτικής ικανότητας) 

- Μελέτη ρύπανσης εδαφών και νερών από διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων σε 
διαφορετικά γεωλογικά περιβάλλοντα 

- Γεωχηµική µελέτη χρωστικών υλικών και κονιαµάτων 
Στον τρίτο τοµέα εντάσσεται η ερευνητική µονάδα «Τεχνολογιών ∆ιαχείρισης 
Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης Εδαφών» υπό 
τη διεύθυνση του Καθηγητή Κ. Κοµνίτσα. Οι ακόλουθες περιοχές έρευνας έχουν 
ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη στη 
βιοµηχανία: 

- Απορρύπανση εδαφών  
- Καθαρισµός/διαχείριση/σταθεροποίηση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων 
- Εκτίµηση επικινδυνότητας διεργασιών και περιοχών διάθεσης αποβλήτων 
- ∆ευτερογενείς και περιβαλλοντικές χρήσεις αποβλήτων µε στόχο την 

οικονοµική τους αξιοποίηση 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τους ιστότοπους: www.tuc.gr και 
www.mred.tuc.gr 


