
Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με έδρα την Λεμεσό της Κύπρου 

σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Το πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής προσφέρεται ήδη από το 

Σεπτέμβριο του 2017 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών σε συνεργασία με τη Σχολή 

Μηχανικής και Τεχνολογίας. Είναι το μοναδικό που προσφέρεται στην Κύπρο, είναι 

πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), καθώς και από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 

(ΕΤΕΚ) για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος. Κατά μέσο όρο δέχεται ετησίως 20-25 φοιτητές 

μέσω Παγκύπριων και Πανελληνίων Εξετάσεων. 

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα που άπτονται της 

Χημικής Μηχανικής, όπως Χημικές Διεργασίες, Φυσικές Διεργασίες, Χημικής Τεχνολογίας, 

κ.λπ. Το Τμήμα είναι πλήρως  εξοπλισμένο με ολοκαίνουργιες πειραματικές διατάξεις που 

ελέγχονται με τη βοήθεια Η/Υ και προσομοιάζουν βιομηχανικές διεργασίες, όπως 

αντιδραστήρες συνεχούς ροής, ροή ρευστών σε δίκτυα σωληνώσεων, απόσταξη, εναλλάκτες 

θερμότητας, κ.λπ.. Κατά το 3ο και 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές ειδικεύονται στις κατευθύνσεις 

της Πετροχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Χημικής Μηχανικής. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει και υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (επ’ αμοιβή) των φοιτητών μετά το 3ο έτος 

σπουδών. Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν 

διπλωματική εργασία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους υπό την επίβλεψη 

καθηγητών του Τμήματος.  

 Το Τμήμα έχει φροντίσει να έχει ενεργή και δραστήρια διασύνδεση με την εγχώρια 

βιομηχανία. Υπάρχει συμφωνία για τοποθέτηση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ή εκπόνηση 

Διπλωματικών Εργασιών στις ακόλουθες εταιρείες: Τσιμεντοποιείο Βασιλικού, ΚΕΑΝ 

(βιομηχανία παρασκευής και συσκευασίας αναψυκτικών και χυμών), IESC και Ecofuel 

(εταιρείες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων), Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, 

Hyperion Systems (πολυεθνική εταιρεία με έδρα την Κύπρο που παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και προγράμματα προσομοίωσης Διεργασιών της Χημικής Βιομηχανίας), Remedica 

(φαρμακευτική βιομηχανία), Μονάδες Αφαλάτωσης Λάρνακας και Λεμεσού, KEO 

(βιομηχανία παρασκευής και συσκευασίας αναψυκτικών και χυμών), Κεραμείο Ανδρέας 

Κασάπης Λτδ, CYPET Technologies Ltd (εξοπλισμός για πλαστικά και συσκευασίες), και 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας. Πραγματοποιούνται επίσης επισκέψεις σε 

μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της περιοχής με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με 

σημαντικές διεργασίες παραγωγής, ώστε οι φοιτητές να θεωρούν τη διασύνδεση με τη 

βιομηχανία αναπόσπαστο κομμάτι της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης. Σε αυτές τις επισκέψεις 

οι φοιτητές ξεναγούνται σε όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων της εκάστοτε 

βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το 

προσωπικό και να συζητήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας Χημικός Μηχανικός 

στην Κυπριακή Βιομηχανία. 

 Η δημιουργία του Τμήματος Χημικής Μηχανικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, 

εξυπηρετεί σημαντικές ανάγκες εξειδίκευσης στη Χημική Μηχανική σε όλη τη Κύπρο, και 

επιπλέον διασυνδέει το Πανεπιστήμιο απευθείας με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας. Το 

νέο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, μοναδικό στο είδος του όπως προαναφέραμε, θεωρείται μια 

σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και την οικονομία της 

Κύπρου. 

 



Αναπλ. Καθ. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης,  

 

Πρόεδρος Τμήματος Χημικών Μηχανικών 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 

Λεμεσός, Κύπρος 

 

 

Η Επικ. Καθ. Μαρία Αντωνίου με τη διδακτορική της φοιτήτρια Ελένη Κελίρη, 

πραγματοποιώντας δειγματοληψία σε ποτάμι στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 

«Advanced physicochemical oxidation processes to mitigate cyanobacteria harmful algal 

blooms» που αποσκοπεί στην ανάπτυξη  φυσικοχημικών διεργασιών οξείδωσης για τον  

μετριασμό των επιβλαβών κυανοβακτηρίων (που επηρεάζουν την ποιότητα των επιφανειακών 

υδάτων) χωρίς τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών. 

 

 

Από την επίσκεψη των φοιτητών του Τμήματος μας στην βιομηχανία IESC Ltd που 

ασχολείται με την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία επικίνδυνων ιατρικών και 

βιομηχανικών αποβλήτων 



 

 

Από την επίσκεψη των φοιτητών του Τμήματος μας στην βιομηχανία ΚΕΑΝ Soft Drinks Ltd, 

παραγωγό αναψυκτικών, χυμών, κλπ. 

 

 

Στο Τμήμα δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση όχι μόνο των φοιτητών μας αλλά και 

του κοινωνικού συνόλου γενικότερα συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή. 

Στη φωτογραφία ερευνητικό μέλος του Τμήματος διδάσκει ένα εν δυνάμει, σε λίγα χρόνια, 

φοιτητή μας.  

 



 

Ο Επικ. Καθ. Μιχάλης Κουτίνας επιβλέπει φοιτητές κατά την εργαστηριακή άσκηση 

σχεδιασμού δεξαμενής καθίζησης αιωρούμενων στερεών 

 

 

 

 

Διοργάνωση ενός εργαστηρίου κατάρτισης (training school) στα πλαίσια του ερευνητικού 

έργου LIFECAB που διοργανώθηκε στο ΤΕΠΑΚ τον Οκτώβριο του 2019 

 



 

Το φυσικό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων τεχνητού υγροβιότοπου στα Χολέτρια Πάφου 

που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου έργου DOMUS_CW του 

Προγράμματος Βαλκανικής-Μεσογείου Interreg (συντονιστής έργου  Ινστιτούτο Επιστημών 

Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), συντονιστής στην Κύπρο, ΤΕΠΑΚ, Επ. Καθ. Ιωάννη Βυρίδη), 

και αποσκοπεί στην αναβάθμιση, μελέτη και παρακολούθηση συστημάτων τεχνητών 

υγροβιότοπων που επεξεργάζονται αστικά απόβλητα στα Βαλκάνια. 

 

 

 

Το Τμήμα είναι πλήρως  εξοπλισμένο με ολοκαίνουργιες πειραματικές διατάξεις που 

ελέγχονται με τη βοήθεια Η/Υ και προσομοιάζουν βιομηχανικές διεργασίες. Από πάνω 

αριστερά και δεξιόστροφα: εναλλάκτης θερμότητας τύπου διπλού αυλού, καταλυτικοί 

αντιδραστήρες, δοχείο ανάμιξης ρευστών, και δίκτυο σωληνώσεων για τη μέτρηση της πτώσης 

πίεσης. 

 



 

H διδακτορική φοιτήτρια Νομική Καλλικαζάρου κατά τον έλεγχο του αντιδραστήρα 

κρυσταλλοποίησης στρουβίτη, στην πιλοτική μονάδα επεξεργασίας κτηνοτροφικών 

αποβλήτων στο Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού. Η πιλοτική αυτή μονάδα αναπτύχθηκε 

στα πλαίσια του έργου Ιnterreg MED RE-LIVE WASTE και στοχεύει στην μετατροπή των 

κτηνοτροφικών αποβλήτων σε  χρήσιμα και εμπορεύσιμα προϊόντα, ενώ χρησιμοποιείται από 

το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και για διδακτικούς σκοπούς καθώς και για σκοπούς πρακτικής 

άσκησης.   

 

 

Βράβευση φοιτήτριας μας από τον Οργανισμό Ανακύκλωσης Κύπρου 

 


