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Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
Έργο και βασική αποστολή του χηµικού 
µηχανικού είναι ο σχεδιασµός, η 
βελτιστοποίηση και ο έλεγχος όλων των 
χηµικών και φυσικών διεργασιών της 
χηµικής βιοµηχανίας. Τα προϊόντα και υλικά 
που παράγονται πρέπει να είναι ποιοτικά 
και ανταγωνιστικά και σε συνθήκες που να 
εξοικονοµείται ενέργεια και να µη ρυπαίνεται 
το περιβάλλον.  
Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών 
υπάγεται στην αρµοδιότητα του χηµικού 
µηχανικού, ο οποίος επιστρατεύοντας τις 
γνώσεις του, τα οικονοµικά µεγέθη και τον 
κατάλληλο προγραµµατισµό µε τη βοήθεια 
του υπολογιστή, ελέγχει και βελτιστοποιεί τις 
διεργασίες και τις συνθήκες που θα 
αποφέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα.  
 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά 

και Ικανότητες: 
Ο χηµικός µηχανικός χρειάζεται να 
διαθέτει υψηλή επιστηµονική κατάρτιση, 
ευρύ πεδίο γνώσεων, ανήσυχο και 
ερευνητικό πνεύµα για να ανταποκριθεί 
στην εργασία του αλλά και στις όλο και 
περισσότερο αυξανόµενες ανάγκες, που 
προκύπτουν από τη µόλυνση του 
περιβάλλοντος, αλλά και στις απαιτήσεις 
της οικονοµίας για ολοένα και 
περισσότερο ανταγωνιστικά και ποιοτικά 
προϊόντα.  
Εκτός από ακούραστος ερευνητής, ο 
χηµικός µηχανικός πρέπει να είναι 
επίµονος, συνεπής και µεθοδικός για να 
έχει επιτυχηµένη επαγγελµατική 
σταδιοδροµία.  
 

 

 

Σπουδές: 
Ο υποψήφιος χηµικός µηχανικός µπορεί 
να φοιτήσει στα αντίστοιχα τµήµατα του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστηµίου 
Πάτρας, που ανήκουν στο 4ο 
επιστηµονικό πεδίο των Τεχνολογικών 
Επιστηµών.  
Η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάµηνα, από τα 
οποία το τελευταίο αφιερώνεται στην 
εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. 
Υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των 
σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο τόσο 
στα παραπάνω ιδρύµατα όσο και στο 
εξωτερικό.  
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Συνθήκες εργασίας: 
Η έρευνα και η εκπαίδευση παρέχουν 
καλές συνθήκες εργασίας για το 
χηµικό µηχανικό, σε αντίθεση µε τη 
βιοµηχανία, όπου το ωράριο, ο 
εργασιακός χώρος και το περιβάλλον 
δυσχεραίνουν το έργο του.  

 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα: 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του 
Χηµικού Μηχανικού προβλέπονται 
από τον Ν. 3518/1928, Ν. 6129/1934, 
άρθρα 6 και 9, Ν. 6422/1934 άρθρο 3, 
Β.∆. 17-3-1950, κεφ. 1, άρθρο 2, Β.∆. 
17-12-1953, Ν. 3214/1955, Β.∆. 1-5-
1958, Β.∆. 8-8-1958, Π∆ 792/1960,  

Έγγραφα ΥΠΕΧΩ∆Ε αρ. πρωτ. 

33852/622/6-12-1979 και 36871/10-
12-1979, Π∆ 472/1985, Π∆ 609/1985, 
Π∆ 368/1994, Π∆274/1997.  
 

 

 

Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές 
Αγοράς Εργασίας: 
Μπορεί να ασχοληθεί επαγγελµατικά σε 
βιοµηχανίες ως τεχνικός σύµβουλος, αλλά 
και ως υπεύθυνος προώθησης πωλήσεων 
χηµικών προϊόντων. Επιπλέον, µπορεί να 
ασχοληθεί µε την οικολογική τεχνολογία, 
την περιβαλλοντική µηχανική, την 
τεχνολογία νέων υλικών, τη βιοφυσική και 
βιοχηµική µηχανική, τις εφαρµογές 
διασφάλισης ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη 
διαχείριση αποθεµάτων. 
 Επίσης, µπορεί να εργαστεί ως δηµόσιος 
υπάλληλος σε τεχνική υπηρεσία δηµόσιων 
οργανισµών, ως ελεύθερος επαγγελµατίας 

µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών, 
στην εκπαίδευση ως καθηγητής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σήµερα 
πάντως η αγορά εργασίας γι’ αυτό το 
επάγγελµα είναι περιορισµένη. 
 

Πηγές Πληροφόρησης: 
  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ.: 210/7723059, 
http://www.chemeng.ntua.gr/default_flash.php  
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστηµιούπολη 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 
2310/996186, 996182, http://www.cheng.auth.gr/  
  Πανεπιστήµιο Πάτρας: Πανεπιστηµιούπολη 26500 Ρίο Πάτρα, τηλ.: 2610/997580, 993466. 
http://www.chemeng.upatras.gr/  
  Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανικών: Αριστείδου 99, 176 72 Καλλιθέα, τηλ.: 
210/9530292, http://www.psxm.gr/  
  Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας: Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62 Αθήνα, τηλ.: 210/3254591-
9, http://www.central.tee.gr/ 
 


