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Εθνικό Μετσόβιο ΠολυτεχνείοΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



 Οι μηχανικοί που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τον 
ορυκτό πλούτο και ότι παράγεται από αυτόν.





 Μεταλλεία : μεταλλείο Σκουριώτισσας ήταν το πρώτο Μεταλλεία : μεταλλείο Σκουριώτισσας ήταν το πρώτο 
εργοστάσιο στην Ευρώπη  παραγωγής χαλκού με την 
μέθοδο της υδρομεταλλουργίας.μ ης ρ μ ργ ς

 Λατομεία : εξόρυξη υλικών- αναπτύξεις έργων.ατομεία : εξόρυξη υλι ών αναπτύξεις έργων.

 Τσιμεντοβιομηχανίες: π.χ Βασιλικός.Τσιμεντοβιομηχανίες: π.χ Βασιλικός.





 Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας.

 Περιβάλλον: κλάδος διαχείρισης απορριμμάτων, 
εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών.

 Μεταλλουργία- Υλικά: καινοτόμες μέθοδοι στο τομέα 
των μονώσεων, συγκολλήσεων για την βιομηχανία 

λά ό λέαεροπλάνων, ποιότητας ελέγχου.



Υδρογονάθρακες: είναι ο άμεσοςΥδρογονάθρακες: είναι ο άμεσος 
κλάδος συνδεμένος με την εξόρυξη 
πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 
συνεργασία και με άλλες ιδιότητεςσυνεργασία και με άλλες ιδιότητες 
μηχανικών.



 Γεωτεχνικός τομέας: σε συνεργασία με 
τον κλάδο των πολιτικών μηχανικώντον κλάδο των πολιτικών μηχανικών 
σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων 
πχ σήραγγες, μετρό, υπόγειοι χώροι 
στάθμευσης βαθιές θεμελιώσειςστάθμευσης, βαθιές θεμελιώσεις, 
κατολισθήσεις κ.α.

Σήραγγες στο Μοναστηράκι ΑθήναΣταθμός  Μετρό Αγ. Δημητρίου, Αθήνα Σήραγγες στο Μοναστηράκι, Αθήνα



Ανώτατη Εκπαίδευση ΠολυτεχνείαΑνώτατη Εκπαίδευση – Πολυτεχνεία
Ελλάδα :
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(Αθήνα) .(Αθήνα) .

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Χανίων (Κρήτη) .

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μ. Βρετανία, Γερμανία, Σουηδία, Ρωσία, 
Ν.Αφρική, Αυστραλία κλπ.
Colorando School of Mines, 

M G ll U ' M EMcGill University's Mining Engineering.
Department of Materials Science & Metallurgy University of Cambridge
 Royal School of Mines.

Χρόνος σπουδών : Ελλάδα 5 χρόνια, Αλλού 4-5 χρόνια.



 ΕΤΕΚ www.etek.org.cy 
 Σύνδεσμος Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου 
 Υπηρεσία Μεταλλείων www.moa.gov.cy/mines
 Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ χ ή ηχ ργ

http://www.metal.ntua.gr
 Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου μήμ ηχ ρ ρ χ

Χανίων (Κρήτη) http://www.mred.tuc.gr
 Υπηρεσία Περιβάλλοντος http://www.moa.gov.cy/ηρ ρ β ς p // g y/
 Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

http://www.cea.org.cy/ttp:// .cea.o g.cy/



Μία από τις πλουσιότερες 
γυναίκες στον κόσμο !!!γυναίκες στον κόσμο !!!




