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Το Τμήμα

Εκμετάλλευση μεταλλευμάτων
Βιομηχανικών ορυκτών
Γαιανθράκων
Μαρμάρων 
Αδρανών υλικών 

Πετρέλαιο 
Φυσικό αέριο
Γεωθερμία

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ιδρύθηκε το 2019 και ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Είναι το μοναδικό Τμήμα στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα τρία συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα που
έχει ως αντικείμενο την μηχανική ορυκτών πόρων, δηλαδή: 
Tη μεταλλευτική μηχανική

Τη μηχανική ορυκτών ενεργειακών πόρων 



Πρόγραμμα Σπουδών
Κατευθύνσεις

Μεταλλευτική και Γεωτεχνική Μηχανική: αναφέρεται στις μεθόδους εξόρυξης, αντιστήριξης επιφανειακών και υπόγειων
έργων, στα συστήματα φόρτωσης και μεταφοράς, στον αερισμό υπόγειων έργων, στην  ανάλυση αστοχιών, στα 
 φράγματα ταμιευτήρων, στην εκμετάλλευση και επεξεργασία λατομικών υλικών και μαρμάρων,  στην πληροφορική στα
μεταλλευτικά έργα, στις μεταλλικές κατασκευές στα μεταλλευτικά και βιομηχανικά έργα, στα πληροφοριακά συστήματα
διαχείρισης μεταλλευτικών έργων.

Ενεργειακοί Πόροι: περιλαμβάνει τη μηχανική ταμιευτήρων υδρογονανθράκων, την τεχνολογία εκμετάλλευσης 
 γαιανθράκων, τις μεθόδους εντοπισμού υδρογονανθράκων, τη μηχανική πετρελαίου και φυσικού αερίου, την
οικονομοτεχνική ανάλυση αξιοποίησης ενεργειακών πόρων, τα γεωθερμικά πεδία, και τις ΑΠΕ.

Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική: αναφέρεται στη διαχείριση αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων σε μεταλλευτικούς
και  λατομικούς χώρους,  αλλά και στον περιβαλλοντικό έλεγχο γενικότερα, την αποκατάσταση περιβάλλοντος στις
εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων, την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών,  μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων αποτελείται από 10 εξάμηνα (5-ετές). 
Στο όγδοο και ένατο εξάμηνο εισάγονται τρεις κατευθύνσεις:

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΔΩ 

https://ide.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/7/2022/03/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%9C%CE%A3%CE%A0%CE%A3-2020-2021.pdf
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/MRE-Undergraduate-Study-Guide-GR-2021-2022.pdf
https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/MRE-Undergraduate-Study-Guide-GR-2021-2022.pdf




Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

μια περίοδο των σπουδών τους σε ένα Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή 
την πρακτική τους άσκηση σε μία εταιρεία ή ένα φορέα υποδοχής μιας άλλης χώρας.

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πιο γνωστό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει στους φοιτητές την
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν:

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων έχει συμφωνίες με πολλά ιδρύματα του εξωτερικού για σπουδές
και πρακτική άσκηση.



Έρευνα

Μέτρηση και Πρόβλεψη Εκπομπών Μεταλλείων
Κλείσιμο Μεταλλείων και Αποκατάσταση Εδαφών
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μεταλλευτική
Κεραμικές Κυψέλες Καυσίμων
Ορυκτολογία και Γεωχημεία
Γεωτεχνική Μηχανική
Επιστήμη των Υλικών
Μεταλλουργική Μηχανική

Το Τμήμα προσφέρει θέσεις εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε διάφορες επιστημονικές περιοχές της Μηχανικής
Ορυκτών Πόρων.
Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα με ευρωπαϊκή και εγχώρια
χρηματοδότηση.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος παρακολουθούν τις σημαντικές μεταλλευτικές και λατομικές
δραστηριότητες στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, και τις τελευταίες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή της
Δυτικής Μακεδονίας.
Περιοχές της τρέχουσας και μελλοντικής έρευνας περιλαμβάνουν: 



Υποδομές

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων λειτουργεί στο campus του Πανεπιστημίου στην περιοχή Κοίλων, όπου
βρίσκονται οι ακαδημαϊκές του δομές, όπως οι αίθουσες διδα σκα λίας, οι εργαστηριακές υποδομές, η γραμματεία, η
κεντρική βιβλιοθήκη, και οι δομές φοιτητικής μέριμνας, όπως το φοιτη τικό εστια τόριο, οι εστίες, και το γυμναστήριο.
Διαθέτει 10 ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια με πλούσιο εξοπλισμό, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες του
προγράμματος σπουδών ενώ αναπτύσσει συνεχώς νέες υποδομές.



Η Κοζάνη είναι μία πολύ ζωντανή πόλη. Η απευθείας σύνδεση της με την Εγνατία Οδό, η οποία διασχίζει μια συναρπαστική
διαδοχή όμορφων τοπίων, επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο διεθνές αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το Ιόνιο και
το Αιγαίο Πέλαγος. Απέχει 126 χλμ. από την Θεσσαλονίκη, 472 χλμ. από την Αθήνα και καθημερινά εκτελούνται δρομολόγια
ΚΤΕΛ για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Βόλο και πόλεις της Δυτ. Μακεδονία. Στο αεροδρόμιο της εκτελούνται
εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς Αθήνα. 

Η πόλη προσφέρει πάρα πολλές επιλογές για διασκέδαση, καθώς υπάρχουν χώροι για όλες τις προτιμήσεις: καφέ, μπαρ,
κλαμπ, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, με ξένη μουσική, με ελληνική μουσική και σκηνές με live μουσική.

Οι φοιτητές της πόλης έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν πολλά
γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διάφοροι σύλλογοι χορευτικοί, σκακιστικοί, ορειβατικοί, κυνηγετικοί, τοξοβολίας,
θεατρικές ομάδες και πολλά άλλα. 

Οι προορισμοί για εκδρομές στη γύρω περιοχή είναι πολλοί και πλούσιοι σε φυσική ομορφιά.

Η Κοζάνη συνδυάζει αρμονικά τα έθιμα και τις παραδόσεις, όπως την ευρέως γνωστή Κοζανίτικη Αποκριά, τους πολιτισμικούς
θεσμούς όπως τα Λασσάνεια καθώς και τα διάφορα φεστιβάλ (τζαζ, θεατρικά κ.α.).

Φοιτητική Ζωή στην Κοζάνη



Εκπαιδευτικές Εκδρομές
 & Σεμινάρια

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία
να επισκεφτούν μεταλλευτικές, λατομικές και άλλες μονάδες παραγωγής και τεχνικά έργα που σχετίζονται με το
αντικείμενό τους, στα πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών.
Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια σε αντικείμενα της ειδικότητάς τους, τα
οποία οργανώνει το Τμήμα σε συνεργασία με εταιρείες και ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.



Σύνδεση με το μέλλον

Το Τμήμα διαθέτει τεράστια δυναμική στην σύνδεση έρευνας και παραγωγικής διαδικασίας στο τομέα αξιοποίησης
των ορυκτών πόρων και ανάπτυξης καινοτόμων διεργασιών στους τομείς της μεταλλευτικής, της μεταλλουργίας και
εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων.
Αναπτύσσει ενεργή εμπλοκή κατά την παρούσα περίοδο στην αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος της
αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης που προκύπτει λόγω της Ευρωπαϊκής στρατηγικής της ενεργειακής
μετάβασης και της απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. 
Συνεργάζεται με όλους τους σημαντικούς επαγγελματικούς και ερευνητικούς φορείς στον τομέα των ορυκτών
πόρων για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών και την αποτελεσματική ενσωμάτωση των αποφοίτων
στην αγορά εργασίας.
Περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση ως κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών με στόχο τη απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας και την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.



Μετά το πτυχίο, τί;

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού και τον
καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα, ως Μηχανικός Ορυκτών Πόρων νοείται ο
μηχανικός που ασχολείται με τη μεταλλευτική τεχνολογία, τη μηχανική πετρελαίου, τη γεωτεχνολογία, τη
γεωτεχνική μηχανική, τις γεωλογικές επιστήμες, την περιβαλλοντική μηχανική, το γεωπεριβάλλον, τη
μεταλλουργία και την τεχνολογία υλικών.

Όλοι οι παραπάνω τομείς απασχόλησης βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογικής ανάπτυξης και αποτελούν
τη βάση για την πρόοδο της σύγχρονης κοινωνίας είτε αυτή αποτιμάται αυστηρά με οικονομικούς όρους,
είτε με όρους ποιότητας ζωής.

Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων καλούνται να στελεχώσουν δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά
κέντρα, μελετητικά γραφεία, μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες επεξεργασίας μετάλλων,
εμπορικές εταιρείες που διακινούν εξοπλισμό ορυχείων και πλήθος άλλων  δραστηριοτήτων που
συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας που δημιουργεί η εκμετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών. 





Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα, ΤΚ-50100, Κοζάνη

Τηλέφωνο: 24610 68255
E-mail: mre@uowm.gr

Επικοινωνία

mre.uowm.gr

mreuowm

mreuowm

mreuowm

https://mre.uowm.gr/
https://www.facebook.com/groups/mre.uowm.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=twV8dTvFyQ8&t=4s
https://www.linkedin.com/company/mre-uowm/

