
  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
                             

  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
 
 
Αντιςτοιχία Σμθμάτων - Δυνατότθτεσ Μετεγγραφισ ςε άλλα Σμιματα: 
Τπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ ανάμεςα ςε άλλα 3 τμιματα : 
 

o ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 
o ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
o ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

 

κοπόσ - Αντικείμενο πουδών:  κοπόσ του Σμιματοσ των Χθμικϊν Μθχανικϊν είναι να 

εκπαιδεφςει επιςτιμονεσ ικανοφσ να αςχολοφνται με τθν ζρευνα, ανάπτυξθ και βελτίωςθ των μεκόδων 

παραγωγισ των βιομθχανικϊν προϊόντων. Επίςθσ, οι ςπουδαςτζσ εκπαιδεφονται ςτθ μελζτθ, τθν 

καταςκευι, τθ λειτουργία και τθν τεχνικι εξυπθρζτθςθ διαφόρων χθμικϊν εγκαταςτάςεων. 

Ζργο του Χθμικοφ Μθχανικοφ ςτθν πράξθ είναι θ ζρευνα - ανάπτυξθ - βελτίωςθ προϊόντων, μεκόδων και 

εγκαταςτάςεων, θ μελζτθ - καταςκευι - λειτουργία-τεχνικι εξυπθρζτθςθ χθμικϊν εγκαταςτάςεων, και ο 

ςχεδιαςμόσ - παραγωγι - ζλεγχοσ - διάκεςθ - εφαρμογζσ των παραγομζνων προϊόντων και υλικϊν. 

 



Σα μακιματα του Προγράμματοσ πουδών τθσ χολισ Χθμικών Μθχανικών διακρίνονται ςε υποχρεωτικά, ςε 
επιλεγόμενα και ςε εμβάκυνςθσ, ενώ κατανζμονται ςε εννζα (9) εξάμθνα. Σο δζκατο εξάμθνο είναι 
αφιερωμζνο ςτθν εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ,  ενώ ςτο πρόγραμμα του ενάτου εξαμινου 
περιλαμβάνεται θ εκτζλεςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ.  
  
 

Ενδεικτικά Τποχρεωτικά Μακιματα :  
Προγραμματιςμόσ και Χριςθ Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν-Βαςικά Εργαλεία Λογιςμικοφ, Ανόργανθ Χθμεία, 
Σεχνικζσ χεδιάςεισ-Χριςθ Η/Τ (Διαγράμματα Ροισ, CAD/CAM), Φυςικι, Γραμμικι Άλγεβρα, Μακθματικι 
Ανάλυςθ, Ανάλυςθ υςτθμάτων Χθμικισ Μθχανικισ, Αναλυτικι Χθμεία, Φυςικοχθμεία, 
Μακθματικά(υναρτιςεισ πολλϊν μεταβλθτϊν), Θζματα Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ/Γνϊςθσ, Θερμοδυναμικι 
Χθμικι Μθχανικι, τατιςτικι για Μθχανικοφσ, Τπολογιςτικζσ Μζκοδοι για Μθχανικοφσ, Επιςτιμθ και Σεχνικι 
Τλικϊν, τοιχεία Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ, Μθχανικι Χθμικϊν Διεργαςιϊν(χεδιςμόσ Χθμικϊν 
Αντιδραςτιρων), Σεχνολογία Καυςίμων και Λιπαντικϊν. 

 
Σο Σμιμα χωρίηεται ςτουσ εξισ τομείσ:  
1. Χημικών Επιςτημών,  
2. Ανάλυςησ, Σχεδιαςμού & Aνάπτυξησ Διεργαςιών & Συςτημάτων,  
3. Eπιςτήμησ και Tεχνικήσ των Yλικών,  
4. Σύνθεςησ και Aνάπτυξησ Bιομηχανικών Διαδικαςιών. 
 

Σο Σμιμα  περιλαμβάνει τισ εξισ εμβακφνςεισ:  
1. Εμβάθυνςη ςε "Μηχανική Διεργαςιών"  
2 .Εμβάθυνςη ςε "Υλικά"  
3. Εμβάθυνςη ςε "Οργανικέσ Βιομηχανίεσ - Πολυμερή"  
4. Εμβάθυνςη ςε "Ανόργανεσ Βιομηχανίεσ"  
5. Εμβάθυνςη ςε "Βιοτεχνολογία - Τρόφιμα"  



 
 

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ 
 

       Ε.Μ.Π  
• Επιςτιμθ & Σεχνολογία Τλικϊν  
• Τπολογιςτικι Μθχανικι με κατευκφνςεισ: 1. Ρευςτϊν, 2. Μθχανικι τερεϊν  
• Διδακτικι Χθμείασ & Νζεσ Εκπαιδευτικζσ Σεχνολογίεσ με κατευκφνςεισ: 1. Διδακτικι τθσ Χθμείασ, 2. 

φγχρονεσ Μζκοδοι τθσ Διδαςκαλίασ τθσ Χθμείασ  
• υντιρθςθ & Αποκατάςταςθ Αρχιτεκτονικϊν Μνθμείων & υνόλων (Προςταςία Μνθμείων) με 

κατευκφνςεισ: 1. τθ υντιρθςθ & Αποκατάςταςθ Ιςτορικϊν Κτιρίων & υνόλων, 2. τα Τλικά & 
Επεμβάςεισ υντιρθςθσ  

• Οργάνωςθ & Διοίκθςθ Βιομθχανικϊν υςτθμάτων, με εξειδικεφςεισ: 1. υςτιματα Εφοδιαςμοφ 
(Logistics), 2. υςτιματα Διαχείριςθσ τθσ Ενζργειασ & Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ  

• Μακθματικι Προτυποποίθςθ ςε φγχρονεσ Σεχνολογίεσ & τθν Οικονομία με δφο κατευκφνςεισ: 1. 
Σεχνολογιϊν Αιχμισ, 2. Χρθματοοικονομικισ  

• Περιβάλλον & Ανάπτυξθ με κατευκφνςεισ: 1. Περιβάλλον & Ανάπτυξθ, 2. Περιβάλλον & Ανάπτυξθ των 
Ορεινϊν Περιοχϊν  

• υςτθμάτων Αυτοματιςμοφ με τισ εξισ επιμζρουσ κατευκφνςεισ: 1. υςτιματα Καταςκευϊν ι 
Παραγωγισ, 2. υςτιματα Αυτοματιςμοφ Ελζγχου ι Ρομποτικισ  

• Παραγωγι & Διαχείριςθ Ενζργειασ  
• Βιοανόργανθ Χθμεία  
• Μικροςυςτιματα & Νανοδιατάξεισ  

 
     ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΕ/ΝΙΚΗ  
• 1. Διεργαςία και Σεχνολογία Προθγμζνων Τλικϊν 
• 2. Προςταςία, υντιρθςθ & Αποκατάςταςθ Μνθμείων Πολιτιςμοφ με κατευκφνςεισ: 1. Αρχιτεκτονικϊν 

Μνθμείων, 2. Ζργων Σζχνθσ & Μθχανιςμϊν 
  

      ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΣΡΑ  
• 1. Επιςτιμθ και Σεχνολογία Τλικϊν  
• 2. Ενζργεια και Περιβάλλον  
• 3. Φυςικζσ, Χθμικζσ και Βιοχθμικζσ Διεργαςίεσ  
• 4. Προςομοίωςθ, Βελτιςτοποίθςθ και Ρφκμιςθ Εργαςιϊν 
 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ:  Οι απόφοιτοι, προκειμζνου να αςκιςουν το επάγγελμά τουσ, κα πρζπει 

να πάρουν τθ ςχετικι άδεια από το Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΣΕΕ) μετά από εξετάςεισ. Μποροφν 

επίςθσ να αναλαμβάνουν μελζτεσ και δθμόςια ζργα μετά τθ λιψθ του ςχετικοφ μελετθτικοφ και του 

εργολθπτικοφ πτυχίου από το Τπουργείο Δθμοςίων Ζργων. 

Οι Χθμικοί Μθχανικοί υπογράφουν για τθν εκπόνθςθ πραγματογνωμοςυνϊν κακϊσ και τεχνικι 

επίβλεψθ λειτουργίασ χθμικϊν εγκαταςτάςεων. Η εκπόνθςθ πραγματογνωμοςυνϊν και θ υπεφκυνθ 

τεχνικι επίβλεψθ λειτουργίασ των μθ απλϊν χθμικϊν εγκαταςτάςεων ανατίκεται μόνο ςε 

διπλωματοφχουσ Χθμικοφσ Μθχανικοφσ και ςφμφωνα με το ΠΔ 195/1997, θ άςκθςθ του επαγγζλματοσ 

του Χθμικοφ Μθχανικοφ επιτρζπεται χωρίσ περιοριςμό ςτισ απλζσ μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ. 

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Οι απόφοιτοι του τμιματοσ μποροφν να απαςχολθκοφν: 

 το δθμόςιο τομζα, ςε υπουργεία, οργανιςμοφσ, τράπεηεσ κλπ. 

 Ωσ Μελετθτζσ, τεχνικοί ςφμβουλοι ι υπεφκυνοι προϊκθςθσ πωλιςεων χθμικϊν προϊόντων ςε 
βιομθχανίεσ. 

 ε τεχνικζσ εταιρίεσ. 

 Ωσ Εργολιπτεσ δθμοςίων ζργων μετά τθ λιψθ του ςχετικοφ μελετθτικοφ και εργολθπτικοφ πτυχίου. 

 Ωσ Κακθγθτζσ (ΠΕ12.08) ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εφόςον διακζτουν πιςτοποιθμζνθ 
παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια. 

 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ: http://www.chemeng.ntua.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: http://www.biol.uoa.gr/ 
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