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 Το Τμήμα Χημείας  
της Σχολής Θετικών Επιστημών  

του Α.Π.Θ. 



Τμήματα Χημείας διαθέτουν τα πανεπιστήμια Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πατρών, Ιωαννίνων και Κρήτης, 

καθώς και το πανεπιστήμιο Κύπρου. 



Η χημεία διδάσκεται στην Φυσικομαθηματική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή 

της κατά το ακαδημαϊκό έτος 1927/28.  
Το Τμήμα Χημείας ιδρύεται το 1943 με τα τρία βασικά 
εργαστήρια Ανόργανης, Οργανικής και Φυσικής Χημείας. 

Ακολουθούν τα εργαστήρια Ανόργανης και Οργανικής Χημικής 
Τεχνολογίας και Αναλυτικής Χημείας.  





Κατόπι δημιουργούνται νέα εργαστήρια με αντικείμενο την 
Βιοχημεία, την Χημεία Τροφίμων, την Εφαρμοσμένη Κβαντική 

Χημεία και τον Έλεγχο Ρυπάνσεως Περιβάλλοντος.  
Με τον τρόπο αυτό το Τμήμα Χημείας καλύπτει σήμερα το 
σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τομέων 
του αντικειμένου του. Το επιστημονικό προσωπικό υπερβαίνει 

τα εκατό άτομα.   



Το Τμήμα Χημείας στεγάζεται στα κτήρια του παλαιού και του 
νέου Χημείου, τα οποία βρίσκονται στο δυτικό άκρο της 

πανεπιστημιουπόλεως. 





Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι από τις μεγαλύτερες και 
καλύτερα οργανωμένες στο Α.Π.Θ. και διαθέτει τετρακόσιους 
τίτλους περιοδικών και δώδεκα περίπου χιλιάδες βιβλίων, καθώς 

και οργανωμένο αναγνωστήριο και νησίδα υπολογιστών. 





Στο παλαιό κτήριο του Χημείου λειτουργούν νησίδες 
υπολογιστών PC με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα 
εκτυπώσεως μέσω δικτύου. Η αίθουσα χρησιμοποιούνται 

ελεύθερα από τους φοιτητές του Τμήματος.  



Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Στο Τμήμα Χημείας εισάγονται περίπου διακόσιοι είκοσι 
πρωτοετείς. Η ακαδημαϊκή χρονιά διαιρείται σε χει-μερινό και 
εαρινό εξάμηνο. Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και 

οδηγούν στην λήψη πτυχίου Χημείας. 



Κατά τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα σπουδών οι φοιτητές 
διδάσκονται εισαγωγικά αντικείμενα χημείας (Ανόργανη, 
Οργανική, Αναλυτική, Φυσική Χημεία), υποστηρικτικά 
μαθήματα (Φυσική, Μαθηματικά, χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών), περαιτέρω ξένη γλώσσα και ορισμένα μαθήματα 
επιλογής.  

Τα αντικείμενα του πέμπτου και έκτου εξαμήνου είναι πιο 
εξειδικευμένα. 



Κατά το έβδομο και όγδοο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές 
μπορούν να επιλέξουν μια επιστημονική κατεύθυνση, στην 
οποία διδάσκονται ειδικά αντικείμενα και μαθήματα επιλογής.  
Οι κατευθύνσεις είναι: Γενικής & Ανόργανης Χημείας, Οργανικής 
Χημείας & Βιοχημείας, Φυσικής, Αναλυτικής & Περιβαλλοντικής 

Χημείας, Βιομηχανικής Χημείας & Χημικής Τεχνολογίας. 







Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

Το Τμήμα Χημείας προσφέρει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα 
Ειδικεύσεως στην χημεία, με διάρκεια σπουδών τέσσερα 
εξάμηνα, και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωμα. Ο σπουδαστής έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δέκα κατευθύνσεων. 



Επίσης, το Τμήμα Χημείας συμμετέχει στα διατμηματικά 
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ∆ιδακτική Της Χημείας 
& Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, και  Προστασία, Συντήρηση 

& Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού. 

  
 



Διδακτική Της Χημείας  
& Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 

Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Περιλαμβάνει 
αντικείμενα παιδαγωγικών, διδακτικής και ιστορίας των 
επιστημών, ενότητες αναφερόμενες στην χημεία της  

καθημερινής ζωής και τα μείζονα περιβαλλοντικά θέματα, 
καθώς και μαθήματα σχετικά με την χρήση νέων τεχνολογιών 

και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού.  







Προστασία & Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού 
Επιστήμη Συντηρήσεως Έργων Τέχνης 

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα. Περιλαμβάνει μαθήματα 
υποδομής – διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομίας, 

ενόργανες μέθοδοι διαγνώσεως των υλικών –, περαιτέρω 
μελέτη της παθολογίας των υλικών και εφαρμογές των 

αναλυτικών μεθόδων σε υλικά και αντικείμενα πολιτιστικής 
σημασίας. Στις εφαρμογές εντάσσεται και η συντήρηση και 

αποκατάσταση έργων τέχνης.   







Τέλος, μέλη του Τμήματος διδάσκουν σε διαπανεπιστημιακά 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αντικείμενο την 

Βιοανόργανη Χημεία, την Μελέτη Προχωρημένων Πολυμερών 
Υλικών και τον Έλεγχο Ποιότητος.  

  

 



Το Τμήμα Χημείας συμμετέχει συστηματικά στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα φοιτητικής κινητικότητος Έρασμος. Σήμερα είναι 
ενεργοποιημένες ανταλλαγές με περισσότερα από πενήντα 

πανεπιστήμια σε όλα τα κράτη της Ευρώπης .  



Το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. είναι το μόνο στην Ελλάδα, στο 
οποίο έχει απονεμηθεί η ευρωπαϊκή πιστοποίηση υψηλής 

ποιότητος σπουδών Eurobachelor.  



Η Επαγγελματική ∆ραστηριότητα Των 
Χημικών 



Κύριοι χώροι απασχολήσεως των χημικών είναι η βιομηχανία, η 
εκπαίδευση, οι δημόσιοι φορείς, τα ερευνητικά ή αναλυτικά 
εργαστήρια – κυρίως στον χώρο της πιστοποιήσεως – και η 

ενημέρωση για προϊόντα και συσκευές χημικού ή 
φαρμακευτικού τύπου.   



Στατιστικά στοιχεία της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών 
κατανέμουν τα μέλη της ως εξής: 20% απασχολείται  στην 
βιομηχανία, 17% υπηρετεί στην εκπαίδευση όλων των 

βαθμίδων, 10% εργάζεται σε δημοσίους φο-ρείς και ερευνητικά 
ινστιτούτα, ενώ 5% συνεχίζει τις σπουδές του. Ποσοστό 

περίπου 14% δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά εργαστήρια ή στην 
ενημέρωση. 



Μια πρώτη γεύση των επαγγελματικών αυτών ευκαιριών 
αποκτούν οι φοιτητές με την πρακτική άσκηση, ένα θεσμό που 
τους επιτρέπει να ενταχθούν – έστω και προσωρινά – σε 
πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό. 
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