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Τι είναι και τι κάνει ο Χημικός Μηχανικός 

Τι θα μάθετε στο Τμήμα και τι θα μπορείτε να κάνετε με 
αυτά 

Θέματα στα οποία θα αναφερθώ: 







O Xημικός Μηχανικός συλλαμβάνει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται διεργασίες για 

την παραγωγή, μετασχηματισμό και μεταφορά προϊόντων (υλικών και 

ενέργειας), ξεκινώντας αρχικά από εργαστηριακούς ή πιλοτικούς 

πειραματισμούς και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά της τεχνολογίας σε 

πλήρη παραγωγή μεγάλης κλίμακας.    

Mια απλή και γνωστή σε όλους διεργασία που μπορεί να μελετήσει κάποιος επιστήμονας στο 

εργαστήριο είναι η παραγωγή αλατιού από την εξάτμιση του θαλασσινού νερού. 



O Xημικός Μηχανικός συλλαμβάνει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται διεργασίες για 

την παραγωγή, μετασχηματισμό και μεταφορά προϊόντων (υλικών και 

ενέργειας), ξεκινώντας αρχικά από εργαστηριακούς ή πιλοτικούς 

πειραματισμούς και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά της τεχνολογίας σε 

πλήρη παραγωγή μεγάλης κλίμακας.    

Ο Χημικός Μηχανικός ξεκινώντας από το βασικό φαινόμενο θα πρέπει να 

σχεδιάσει τη βιομηχανία παραγωγής αλατιού 



O Xημικός Μηχανικός συλλαμβάνει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται διεργασίες για 

την παραγωγή, μετασχηματισμό και μεταφορά προϊόντων (υλικών και 

ενέργειας), ξεκινώντας αρχικά από εργαστηριακούς ή πιλοτικούς 

πειραματισμούς και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά της τεχνολογίας σε 

πλήρη παραγωγή μεγάλης κλίμακας.    

Όλοι γνωρίζουμε πως αν φέρουμε σε επαφή ένα θερμό και ένα ψυχρό σώμα το θερμό γίνεται 

ψυχρότερο και το ψυχρό θερμότερο. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο Χημικός Μηχανικός πρέπει να προσδιορίσει 

Πόσους σωλήνες θα βάλουμε, τι διάμετρο και μήκος 
θα έχουν? 

Ποιες θα είναι οι θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου 
των δύο ρευμάτων? 

Ποιες θα είναι οι παροχές των δύο ρευμάτων? 



O Xημικός Μηχανικός συλλαμβάνει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται διεργασίες για 

την παραγωγή, μετασχηματισμό και μεταφορά προϊόντων (υλικών και 

ενέργειας), ξεκινώντας αρχικά από εργαστηριακούς ή πιλοτικούς 

πειραματισμούς και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά της τεχνολογίας σε 

πλήρη παραγωγή μεγάλης κλίμακας.    

Στο εργαστήριο διαπιστώνουμε πως 

αν αναμίξουμε το αντιδρών Α με το 

αντιδρών Β προκύπτει το αντιδρών Γ.  

Α Β + → Γ 

Ο Χημικός Μηχανικός 

προσδιορίζει: 

Ποιος θα είναι ο όγκος του 

αντιδραστήρα? 

Ποια η ποσότητα του κάθε 

αντιδρώντος? 

Πόσος χρόνος απαιτείται για 

ομογενοποίηση και πως θα 

γίνει αυτή? 

Σε ποια θερμοκρασία και 

πίεση θα γίνει η αντίδραση? 

Μετά από πόσο χρόνο θα 

σταματήσει ο 

αντιδραστήρας? 



O Xημικός Μηχανικός συλλαμβάνει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται διεργασίες για 

την παραγωγή, μετασχηματισμό και μεταφορά προϊόντων (υλικών και 

ενέργειας), ξεκινώντας αρχικά από εργαστηριακούς ή πιλοτικούς 

πειραματισμούς και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά της τεχνολογίας σε 

πλήρη παραγωγή μεγάλης κλίμακας.    

Διεργασίες παραγωγής 

πετροχημικών, χημικών, 

λιπασμάτων κλπ. 

Διεργασίες παραγωγής 

φαρμάκων ή 

φαρμακευτικών 

συστατικών 

Διεργασίες 

παραγωγής υλικών 

μικροηλεκτρονικής 

Διεργασίες 

παραγωγής 

καλλυντικών 



O Xημικός Μηχανικός συλλαμβάνει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται διεργασίες για 

την παραγωγή, μετασχηματισμό και μεταφορά προϊόντων (υλικών και 

ενέργειας), ξεκινώντας αρχικά από εργαστηριακούς ή πιλοτικούς 

πειραματισμούς και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά της τεχνολογίας σε 

πλήρη παραγωγή μεγάλης κλίμακας.    

Διεργασίες παραγωγής 

απορρυπαντικών 

Διεργασίες 

παραγωγής 

πολυμερών 

Μεταλλουργία 



O Xημικός Μηχανικός συλλαμβάνει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται διεργασίες για 

την παραγωγή, μετασχηματισμό και μεταφορά προϊόντων (υλικών και 

ενέργειας), ξεκινώντας αρχικά από εργαστηριακούς ή πιλοτικούς 

πειραματισμούς και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά της τεχνολογίας σε 

πλήρη παραγωγή μεγάλης κλίμακας.    

Βιομηχανία Τροφίμων/Ποτών 

Μονάδα παραγωγής 

σκόνης γάλακτος 



O Xημικός Μηχανικός συλλαμβάνει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται διεργασίες για 

την παραγωγή, μετασχηματισμό και μεταφορά προϊόντων (υλικών και 

ενέργειας), ξεκινώντας αρχικά από εργαστηριακούς ή πιλοτικούς 

πειραματισμούς και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά της τεχνολογίας σε 

πλήρη παραγωγή μεγάλης κλίμακας.    

Βιοτεχνολογία 

Βιοιατρική 



O Xημικός Μηχανικός συλλαμβάνει, σχεδιάζει και διαχειρίζεται διεργασίες για 

την παραγωγή, μετασχηματισμό και μεταφορά προϊόντων (υλικών και 

ενέργειας), ξεκινώντας αρχικά από εργαστηριακούς ή πιλοτικούς 

πειραματισμούς και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά της τεχνολογίας σε 

πλήρη παραγωγή μεγάλης κλίμακας.    

Ο Χημικός Μηχανικός στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον 



Το πεδίο δραστηριοτήτων του Χημικού Μηχανικού είναι πολυσχιδές 

Εάν θεωρηθεί πως οι λέξεις κλειδιά που θα συγκεντρώσουν μεγάλο 

μέρος των δραστηριοτήτων τεχνολογικής ανάπτυξης του μέλλοντος 
είναι οι λέξεις: 

 
• Ενέργεια 

• Περιβάλλον (+νερό) 

• Υγεία (+τρόφιμα) 
 

τότε υπάρχει ευρύ πεδίο δράσης για τον Χημικό Μηχανικό ο οποίος 
ήδη εμπλέκεται σε όλα τα προαναφερόμενα πεδία.  

  
Άμεση συνέπεια της ποικιλομορφίας που διαμορφώνεται στις δραστηριότητες του 

Χημικού Μηχανικού είναι και η ενίσχυση της ανεξάρτητης εργασίας σε αντίθεση με 

την εξαρτημένη που κυριαρχούσε κατά τις παρελθούσες δεκαετίες 



Στόχος (αλλά και ανταμοιβή) του Τμήματος είναι να μπορέσετε να 
ανταποκριθείτε με επιτυχία στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε 

Για να μπορέσετε όμως να ανταποκριθείτε με επιτυχία απαιτείται πλήρης και 

ποσοτική κατανόηση τόσο των επιστημονικών (scientific) όσο και των μηχανικών 

(engineering) αρχών πίσω από όλες τις τεχνολογικές εφαρμογές.  

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει διαμορφωθεί και τακτικά 

αναπροσαρμόζεται ώστε να σας δώσει κατά το δυνατόν όλα τα εφόδια που 

χρειάζεσθε.  
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Σχεδιασμός Συσκευών, Διεργασιών, 

Διαγραμμάτων Ροής 

Μαθήματα υποδομής 

Κυρίως 1ο και 2ο έτος 

Θεμέλια 

Χτίζουμε 

Ο θεσμός της προαπαιτούμενης 

γνώσης έχει αντικειμενικά έντονο 

ουσιαστικό χαρακτήρα στο 

πρόγραμμα σπουδών, γιατί 

απλούστατα αυτό απαιτεί το 

αντικείμενο της επιστήμης που 

σπουδάζετε.  

Διπλωματική 

Εργασία 
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Το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διανθίζεται 

με έναν ευρύ αριθμό μαθημάτων επιλογής 

περισσότερες πληροφορίες επί των οποίων 

μπορούν να αντληθούν από τον οδηγό 

σπουδών του Τμήματος στον οποίο βρίσκονται 

ταξινομημένα ανά θεματική περιοχή (π.χ. 

ενέργεια, περιβάλλον, βιοτεχνολογία, υλικά κλπ.) 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ AΠΘ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

Το Α.Π.Θ. είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο 

της χώρας τόσο από πλευράς 

επιστημονικών πεδίων όσο και από 

πλευράς αριθμού φοιτητών 



Το Τμήμα μας είναι ένα μεσαίου μεγέθους Τμήμα στο ΑΠΘ με:  

~1100 εγγεγραμμένους φοιτητές (εκ των οποίων ~620 ενεργοί) 

~29 Καθηγητές (~25 εν. φοιτητές ανά καθηγητή) 

Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθημάτων γίνεται από Καθηγητές του Τμήματος 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων  

(ΑΣΡΧΔΕ) 
Τομέας Τεχνολογιών 

Τομέας Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (ΦΔΕΘ) 

Τομέας Χημείας 

Γραμματεία,  Βιβλιοθήκη, Υπολογιστικά κέντρα (60 θέσεων) 



Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ είναι ένα Τμήμα υψηλού επιστημονικού 

επιπέδου:  
ενδεικτικά: 

• Πάνω από 100 έγκριτες δημοσιεύσεις ανά Καθηγητή κατά μέσο όρο 

• Πάνω από 2000 αναφορές στο επιστημονικό έργο ανά Καθηγητή κατά μέσο όρο 

• Μέσος δείκτης απήχησης ανά Καθηγητή 25 

• 5 εκ. Ευρώ στη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων το παρελθόν ακαδ. έτος 

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ επιβραβεύει την Αριστεία 

Κάθε χρόνο μετά την τελετή ορκωμοσίας που ακολουθεί την 

εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου απονέμονται βραβεία 

αριστείας στις/στους τρεις φοιτήτριες/φοιτητές με τη 

μεγαλύτερη μέση βαθμολογία. 

 

Στην περίπτωση ύπαρξης χορηγών τα βραβεία συνοδεύονται 

και από συμβολικά χρηματικά έπαθλα. 



Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ βοηθάει τους φοιτητές του να κάνουν 

σωστές επιλογές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και μετά. 

Για το λόγο αυτό υπάρχει ο θεσμός του «Σύμβουλου Σπουδών» 

Ο Σύμβουλος σπουδών υπάρχει για να σας βοηθήσει. Συγκεκριμένα:  

• Σας βοηθάει να εγκλιματιστείτε στο νέο σας ακαδημαϊκό περιβάλλον 

• Σας συμβουλεύει στην κατάστρωση ρεαλιστικού και αποτελεσματικού σχεδίου 

φοίτησης (π.χ. πληροφορίες επί των μαθημάτων, επιλογές μαθημάτων με 

σωστή χρονική σειρά) 

• Γενικά σας συμβουλεύει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

• Λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με το Τμήμα μέσω της οποίας μπορείτε να 

μεταφέρετε σε αυτό τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις. 



Ευχόμαστε να σας 
καλωσορίσουμε στο Τμήμα τον 
Σεπτέμβριο και σε κάθε 
περίπτωση καλή επιτυχία σε ότι 
προσπαθήσετε 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 


