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 X O ΛH MHX ANI KΩN ME TA Λ Λ E IΩN – ME TA Λ Λ O Y P ΓΩN 
H ρνιή έρεη σο ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζε ζέκαηα έξεπλαο, εμόξπμεο, 
παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο νξπθηώλ θαη ελεξγεηαθώλ πξώησλ πιώλ, ζην 
ζρεδηαζκό,αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεηαιιείσλ, νξπρείσλ, ιαηνκείσλ θαη 
βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ παξάγνπλ θαη αμηνπνηνύλ πξώηεο ύιεο, ζηε 
δηαρείξηζε πδάηηλσλ πόξσλ,ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ππόγεησλ θαη εηδηθώλ 
γεσηερληθώλ έξγσλ, ζηηοκεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο, ζηε κεηαιινηερλία, 
κνξθνπνίεζε κεηάιισλ θαη θξακάησλ, ζηελ ηερλνινγία θεξακηθώλ, πάινπ, 
πνιπκεξώλ θαη ειεθηξνληθώλ πιηθώλ, ζηελ 
αζθάιεηα εξγαζίαο, ζηε δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο θαζώο θαη ζε όια ηα ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο από ηηο 
αλσηέξσ δξαζηεξηόηεηεο. 
Oη εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ρνιήο θαηαηάζζνληαη, αλάιν- 
γα κε ην αληηθείκελό ηνπο, ζηνπο αθόινπζνπο ηξεηο Tνκείο: 
• Σομέας Γεωλογικών Επιστημών 
• Σομέας Μεταλλεστικής 
• Σομέας Μεταλλοσργίας & Σετνολογίας Τλικών 
Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο ρνιήο δηακνξθώζεθε κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο 
θαηεπαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΜεραληθνύΜεηαιιείσλ 
ήΜεηαιιεηνιόγνπΜεραληθνύ θαη ηνπ Μεηαιινπξγνύ Μεραληθνύ, ηελ παξαγσγηθή θαη 
αλαπηπμηαθή δξαζηεξηόηεηα ηεο ρώξαο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο, θαζώο θαη ηηο 
δηαθαηλόκελεο κειινληηθέο ηάζεηο.  
 
Σα πξώηα επηά εμάκελα ζπνπδώλ πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα ππνρξεσηηθά γηαόινπο 
ηνπο ζπνπδαζηέο. ην όγδνν θαη έλαην εμάκελν ζπνπδώλ, ηα καζήκαηα εληάζζνληαη 
ζηηο αθόινπζεο πέληε θαηεπζύλζεηο 
:• Περιβαλλοντική Mητανική και Γεωπεριβάλλον: Αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξν- 
ζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηηο κεηαιιεπηηθέο θαη κεηαιινπξγηθέο δξαζηεξηόηε- 
ηεο θαη άιισλ ζπλαθώλ ηερληθώλ έξγσλ. 
• Μεταλλεστική Σετνολογία: Πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκό ππόγεησλ θαη επηθαλεη- 
αθώλ εθκεηαιιεύζεσλ γηα ηελ εμόξπμε νξπθηώλ πξώησλ πιώλ θαζώο θαη ηε κειέηε 
κεζόδσλ εμόξπμεο πεηξσκάησλ. 
• Γεωτετνολογία: Αθνξά ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ππόγεησλ θαη επηθαλεη- 
αθώλ γεσηερληθώλ έξγσλ. 
• Μεταλλοσργικές Διεργασίες: Πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ κεζόδσλ επεμεξγαζίαο 
κεηαιινθόξσλ πξώησλ πιώλ θαη πιηθώλ πξνο παξαγσγή κεηάιισλ, θξακάησλ θαη 
πιηθώλ θαζώο επίζεο θαη ηελ παξαγσγή θνληακάησλ, ππξίκαρσλ πιώλ θαη ζθπξνδέ- 
καηνο. 
• Επιστήμη και Σετνολογία Τλικών: Αθνξά ζηε κειέηε, παξαγσγή, δηακόξθσζε 
θαη θαηεξγαζία πιηθώλ, ηδίσο ησλ κεηαιιηθώλ, θεξακηθώλ – ππξίκαρσλ θαη επίζεο 
ησλ πνιπκεξώλ θαη ζύλζεησλ πιηθώλ. 
Οη ζπνπδαζηέο επηιέγνπλ κία από ηηο πέληε θαηεπζύλζεηο, αιιά ζπκπιεξώλνπλ ηνλ 
απαηηνύκελν αξηζκό καζεκάησλ κε καζήκαηα από ηηο άιιεο θαηεπζύλζεηο. Έηζη, 
απνθηνύλ εηδηθέο κελ αιιά νινθιεξσκέλεο γλώζεηο. ην δέθαην εμάκελν εθπνλνύλ 
εθηεηακέλε εξγαζία, ηε «δηπισκαηηθή εξγαζία», ππό ηελ επίβιεςε ελόο κέινπο ΓΔΠ, 
ενπνία ζπλήζσο είλαη εξεπλεηηθή. 
 
H Πξαθηηθή άζθεζε I είλαη ππνρξεσηηθό κάζεκα ηνπ 7νπ εμακήλνπ ζπνπδώλ θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κεηαμύ ηνπ 6νπ θαη 7νπ εμακήλνπ ζπνπ- 
δώλ κε επηζθέςεηο ησλ θνηηεηώλ ζε ρώξνπο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ 
Μεραληθνύ Μεηαιιείσλ - Μεηαιινπξγνύ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 15 έσο 20 εκεξώλ. 



ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία, 2105741999, 6977018936 ελίδα 2 

 

H Πξαθηηθή άζθεζε II είλαη ππνρξεσηηθό κάζεκα ηνπ 9νπ εμακήλνπ ζπνπδώλ θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κεηαμύ ηνπ 8νπ θαη 9νπ εμακήλνπ 
ζπνπδώλ κε απαζρόιεζε 
ησλ θνηηεηώλ ζε ρώξνπο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
ηνπΜεραληθνύΜεηαιιείσλ -Μεηαιινπξγνύ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ελόο έσο δύν 
κελώλ. 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ 
ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 
Οη απόθνηηνη ηεο ρνιήο αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ νξπθηώλ 
πξώησλ πιώλ (κεηαιιεύκαηα, βηνκεραληθά νξπθηά, πεηξώκαηα θαη νξπθηά θαύζηκα), 
εθαξκόδνληαο κεζόδνπο νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο, αζθαιείο θαη πεξηβαιινληηθά 
θηιηθέο. Οη Μεραληθνί Μεηαιιείσλ–Μεηαιινπξγνί ζρεδηάδνπλ, θαηαζθεπάδνπλ, 
ιεηηνπξγνύλ θαη δηαρεηξίδνληαη ππόγεηα θαη επηθαλεηαθά έξγα (κεηαιιεία, νξπρεία, 
ιαηνκεία) από ηα νπνία παξάγνληαη κεηαιιηθά νξπθηά, βηνκεραληθά νξπθηά, 
κάξκαξα, αδξαλή θ.ιπ. Δπίζεο, ζρεδηάδνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ κνλάδεο εκπινπηηζκνύ 
θαη εγθαηαζηάζεηο ζξαύζεο θαη ηαμηλόκεζεο γηα ηελ παξαγσγή ζπκππθλσκάησλ θαη 
αδξαλώλ πιηθώλ, κεηαιινπξγηθέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξαγσγή 
κεηάιισλ, θξακάησλ θαη κνξθνπνηεκέλσλ κεηαιιηθώλ, θεξακηθώλ θαη 
ππξίκαρσλNπξντόλησλ. Αθόκα, ν Μεραληθόο Μεηαιιείσλ–Μεηαιινπξγόο επηβιέπεη 

ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή παληόο είδνπο γεσηερληθώλ έξγσλ (θξέαηα, 
ζήξαγγεο, ππόγεηεο απνζήθεο,δξόκνη θ.ιπ.), απαζρνιείηαη ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζε επηρεηξήζεηοπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πξνζηαζία 
θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε γεσηξήζεηο θαη γεσθπζηθέο έξεπλεο, ζηνλ 
εληνπηζκό θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ θαη 
επίζεο ζηε δηαρείξηζε ππόγεησλ, επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαη ζεξκνκεηαιιηθώλ 
ηακαηηθώλ πεγώλ. 
ΟηΜεραληθνίΜεηαιιείσλ–Μεηαιινπξγνί βξίζθνπλ απαζρόιεζε ηόζν ζηνλ Ιδησηηθό 
όζν θαηζην Γεκόζην Σνκέα. πγθεθξηκέλα: ζηηο κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο, ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο εμόξπμεο, 
επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο βηνκεραληθώλ νξπθηώλ, ηηο ηζηκεληνβηνκεραλίεο, ηηο 
κεηαιινπξγίεο (παξαγσγήο ληθειίνπ, αινπκηλίνπ,βηνκεραληθώλ νξπθηώλ θ.ιπ.), ηηο 
επηρεηξήζεηο κεηαιινηερλίαο (π.ρ. ρπηήξηα, βηνκεραλίεοπαξαγσγήο ειαζκάησλ, 
ζπξκάησλ, πιεγκάησλ, ζσιήλσλ, επηκεηαισηήξηα θ.ιπ.), ηηο βηνκεραλίεο ζηηο νπνίεο 
εθαξκόδνληαη ζπγθνιιήζεηο (π.ρ. λαππεγεία, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο), 
ηηοκεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο πιηθώλ (ζύλζεησλ πιηθώλ, θαξβηδίσλ, θεξακηθώλ 
ππξίκαρσλ,πάινπ, πνξζειάλεο θ.ιπ.), ηηο βηνκεραλίεο δηακόξθσζεο πιαζηηθώλ θαη 
ζύλζεησλ πιηθώλθαη ηηο βηνκεραλίεο ειεθηξνληθώλ πιηθώλ. 
Ο δηπισκαηνύρνο ηεο ρνιήο κπνξεί επίζεο λα πξνζθέξεη αμηόινγν έξγν ζε 
ΔξγαζηήξηαΠαλεπηζηεκίσλ θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα κε αληηθείκελν ηελ έξεπλα θαη 
αλάπηπμε ηνπ νξπθηνύπινύηνπ ηεο ρώξαο θαη πνηθίισλ πιηθώλ (π.ρ. Δζληθό Ίδξπκα 
Δξεπλώλ, Ιλζηηηνύην Γεσινγηθώλ θαη Μεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ, Δ.ΚΔ.Φ.Δ. 
ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ, Δηαηξεία Βηνκεραληθήο Έξεπλαοθαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 
Μεηάιινπ, Αλώλπκνο Δηαηξεία Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Κεξακηθώλ θαη Ππξηκάρσλ, 
Κέληξν Σερλνινγίαο θαη Δθαξκνγώλ ηεξεώλ Καπζίκσλ, Κέληξν Αλαλεώζηκσλ 
Πεγώλ Δλέξγεηαο, Δξεπλεηηθό Ιλζηηηνύην ΥεκηθήοΜεραληθήο θαη Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ 
Τςειήο Θεξκνθξαζίαο, Διιεληθό Κέληξν Δξεπλώλ Σζηκέληνπ θ.ά). ην Γεκόζην 
Σνκέα ν απόθνηηνο ηεο ρνιήο κπνξεί λα εξγαζηεί ζηε ΓΔΗ θαη ζε ηερληθέο 
ππεξεζίεο Τπνπξγείσλ,Ννκαξρηώλ θαη Γήκσλ. 
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