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XOΛH MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN 
Σηόρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Σρνιήο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ είλαη 
λα θαιύςεη ηηο επηζηεκνληθέο αιιά θαη ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ηνπ Μεραλνιόγνπ 
Μεραληθνύ, όπσο απηέο δηακνξθώλνληαη από ηελ παξαγσγηθή θαη αλαπηπμηαθή δξα- 
ζηεξηόηεηα ηεο ρώξαο. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ επηζηεκνληθή κέζνδν ζθέςεο θαη αλάιπ- 
ζεο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραλνιόγνπ Μερα- 
ληθνύ. Γίλεηαη επίζεο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε Μεραληθώλ κε επξύ πεδίν 
γλώζεο, πνπ λα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο 
επηζηήκεο, 
θαη κηθξόηεξν βάξνο ζηε δεκηνπξγία απνιύησο εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερώλ. 
 
Τν αλζξώπηλν δπλακηθό θαη νη εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 
Σρνιήο θαηαλέκνληαη ζε 6 Τνκείο: 
• Σομέας Βιομητανικής Γιοίκηζης & Δπιτειρηζιακής Έρεσνας 
• Σομέας Θερμόηηηας 
• Σομέας Μητανολογικών Καηαζκεσών & Ασηόμαηοσ Δλέγτοσ 
• Σομέας Πσρηνικής Σετνολογίας 
• Σομέας Ρεσζηών 
• Σομέας Σετνολογίας ηων Καηεργαζιών 

Σο πρόγραμμα ζποσδών ηης τολής είλαη δηαξζξσκέλν έηζη ώζηε λα 
επηηπγράλεηαη ε θαηάθηεζε αθελόο ηεο επξύηεξεο γλώζεο πνπ απαηηείηαη γηα όιν ην 
θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ θαη αθεηέξνπ κηαο 
αλαγθαίαο πςειήο εμεηδίθεπζεο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα. 
Σηα έμη πξώηα εμάκελα ησλ ζπνπδώλ ηα καζήκαηα είλαη θνηλά θαη πξνζθέξνληαη 
αθελόο βαζηθά καζήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ θαζαξά 
«ηερλνινγηθώλ καζεκάησλ» ησλ επόκελσλ εμακήλσλ όζν θαη βαζηθά ηερλνινγηθά 
καζήκαηα. 
Σην έβδνκν εμάκελν ζπνπδώλ ν θνηηεηήο επηιέγεη κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνλ 
θύθιν ζπνπδώλ πνπ ζα αθνινπζήζεη. Η δηάξζξσζε ησλ καζεκάησλ αιιάδεη από ην 
εμάκελν απηό θαη ν θνηηεηήο επηιέγεη καζήκαηα από δύν γεληθέο θαηεγνξίεο, ηα 
καζήκαηα «θνξκνύ» πνπ είλαη ππνρξεσηηθά θαη καζήκαηα επηινγήο από κηα «δεμα- 
κελή» καζεκάησλ. 
Ο νινέλα θαη κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ πξνζθεξόκελσλ θαη’ επηινγήλ ππνρξε- 
σηηθώλ καζεκάησλ επηηξέπεη ζην θνηηεηή λα δηακνξθώζεη αηνκηθό πξόγξακκα 
ζπνπδώλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 
Οη θύθινη ζπνπδώλ πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη ζήκεξα ν θνηηεηήο είλαη 4: 
• Δνεργειακού Μητανολόγοσ Μητανικού 
Αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ζεξκηθήο, κεραληθήο, ππξεληθήο ελέξγεηαο 
θαη ζηηο ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο όπσο θαη ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο 
απηώλ. Ιδηαίηεξε βαξύηεηα δίλεηαη επίζεο ζηε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο, 
θαύζεο, ξεπζηνκεραληθώλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ παξαγσγή θαη δηαζπνξά ξππα- 
ληώλ ζηελ αηκόζθαηξα. 
• Καηαζκεσαζηού Μητανολόγοσ Μητανικού 
Αλαθέξεηαη ζηε κειέηε, ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή κεραλνινγηθώλ θαηαζθεπώλ, 
θαζώο θαη ζε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηε ρξήζε ζύγρξνλσλ ειεθηξνληθώλ κεζόδσλ ππνινγηζκνύ θαη ζρεδίαζεο 
θαη ζηνλ απηόκαην έιεγρν. 
• Μητανικού Παραγωγής 
Αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ησλ ζύγρξνλσλ κεζόδσλ παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο επηρεη- 
ξήζεσλ. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βειηηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη 



ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ .2105741999, 6977018936 ελίδα 2 

 

ζηε ρξήζε ζύγρξνλσλ ππνινγηζηηθώλ ηερληθώλ γηα ηε δηαρείξηζε αγαζώλ θαη ηελ 
παξαθνινύζεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
• Μητανολόγοσ Μητανικού Δναέριων και Δπίγειων Μεηαθορικών Μέζων 
Αλαθέξεηαη ζηε κειέηε, ιεηηνπξγία θαη ζρεδίαζε επίγεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (π.ρ. 
νρήκαηα) θαη ελαέξησλ (αεξνζθάθε). Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζρεδίαζε ησλ κεηαθνξηθώλ 
κέζσλ, ηε δπλακηθή ηνπο αλάιπζε, ζηα κέζα πξόσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 
ζηελ αεξνδπλακηθή ζρεδίαζε. Παξάιιεια δίλεηαη έκθαζε θαη ζε ζέκαηα 
ελαιιαθηηθώλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ θαη ζε ζέκαηα ξύπαλζεο. 
Οη 4 θύθινη ζπνπδώλ δελ είλαη εηδηθεύζεηο. Αλεμάξηεηα από ηελ επηινγή θύθινπ, ην 
δίπισκα ηνπ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ ΔΜΠ είλαη εληαίν θαη παξέρεη ζηνλ θάηνρό ηνπ 
ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαη ηηο ίδηεο πεξίπνπ γλώζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηόο ηνπ. Η δεκηνπξγία ησλ θύθισλ απιώο δηεπθνιύλεη ην θνηηεηή λα 
εκβαζύλεη ζηελ θαηεύζπλζε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν θαη κέζα από απηή ηε 
δηαδηθαζία λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ν επηζηήκνλαο κεραληθόο δελ εθαξκόδεη κόλν 
γλώζε, αιιά θαη παξάγεη λέα γλώζε. 
Οη απόθνηηνη ηεο Σρνιήο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ απνθηνύλ γλώζεηο πνπ 
ηνπο εμαζθαιίδνπλ πνιύ θαιέο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο. Τελ επόκελε δεθαεηία 
κάιηζηα πξνβιέπεηαη ζεκαληηθή αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα Μεραλνιόγνπο Μεραλη- 
θνύο, θαζώο ζηελ Διιάδα δξνκνινγείηαη ε εθηέιεζε ζεκαληηθώλ έξγσλ θαη αλακέ- 
λνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ παξαγσγή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο. 
Αλ θαη είλαη δύζθνιν έσο θαη αδύλαην λα πεξηγξαθνύλ όινη νη ηνκείο πηζαλήο απα- 
ζρόιεζεο ησλ απνθνίησλ ηεο Σρνιήο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, παξαηίζεληαη 
ελδεηθηηθά κεξηθνί από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο αιιά θαη ζπλεζέζηεξνπο: 
• Γημόζιοι θορείς: Οξγαληζκνί Γεκόζηαο θαη Κνηλήο Ωθέιεηαο, π.ρ. ΟΤΔ, ΓΔΗ, 
ΔΘΔΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΔΥΓΑΠ, ΥΠΔΦΩΓΔ, Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαηά ηόπνπο 
Πνιεν- 
δνκίεο, Γεπηεξνβάζκηα θαη Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 
• Ιδιωηικοί θορείς: Βηνκεραλίεο (σο Μεραληθνί Mειεηώλ, Παξαγσγήο, Πνηόηεηαο, 
Σπληήξεζεο, Aζθάιεηαο, Δλεξγεηαθνί Μεραληθνί), Ναπηηιία (σο Αξρηκεραληθνί, 
Eπηζεσξεηέο, Πξαγκαηνγλώκνλεο), Τερληθά Γξαθεία Μειεηώλ (σο Eιεύζεξνη 
Eπαγγεικαηίεο, Σηειέρε), Μεηαθνξηθέο Δηαηξείεο, Δηαηξείεο Δκπνξίαο Ορεκάησλ (σο 
Υπεύζπλνη Σπληήξεζεο) θ.ιπ. 
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