
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3254 
   Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συνθετική Χημεία, 

Βιοχημεία και Εφαρμογές» του Τμήματος Χημείας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 45.

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 και της παρ. γ΄ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018.

3. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Το έγγραφο υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
5.3.2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/
2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρό-

γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-
ΤΩΚ).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

7. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 
809), με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημεί-
ας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
655/14-2-2018).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ. 26751/14.6.2018 
(Β΄ 2622) ίδρυσης του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Συνθετική Χημεία, 
Βιοχημεία και Εφαρμογές» του Τμήματος Χημείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη-
θεί δαπάνη ποσού € 20.000,00 ανά έτος στον προϋπολο-
γισμό του Υ.ΠAI.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 
του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Συνθετική Χημεία, 
Βιοχημεία και Εφαρμογές» του Τμήματος Χημείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Άρθρο 1 
Σκοπός και Τίτλος του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. διοργανώνει και λειτουρ-
γεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
«Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές». Το Π.Μ.Σ. 
παρέχει τρεις (3) ειδικεύσεις: Α) Ανόργανες Ενώσεις, Υλι-
κά και Εφαρμογές, Β) Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές 
και Γ) Βιοχημεία.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί γενικά στην προαγωγή της γνώ-
σης, την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, 
καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευ-
νητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών 
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αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην κατάρτιση 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές των συγκε-
κριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότη-
τες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων 
του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Χημείας 
που σχετίζονται με τις παραπάνω ειδικεύσεις καθώς και 
στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, 
μεθοδολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον 
επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το Τμήμα 
Χημείας.

Το Π.Μ.Σ. «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμο-
γές» ιδρύεται και λειτουργεί με βάση τον ν. 4485/2017, 
την υπ’ αρ. 655/14-2- 2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Χημείας (Σ.Τ.) και την απόφαση της Συγκλή-
του του Α.Π.Θ. 26751/14-6-2018, που δημοσιεύθηκε στο 
Β΄ 2622. Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
επίσης συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφ. ΣΤ’ [Δεύτερος 
και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του ν. 4485/2017 (Α΄ 114): 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 2 
Όργανα του Π.Μ.Σ.

2.1. Όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ.
Όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ. «Συνθετική Χημεία, 

Βιοχημεία και Εφαρμογές» είναι η Συνέλευση του Τμήμα-
τος, ο/η Διευθυντής/-τρια του Π.Μ.Σ. και η Συντονιστική 
Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. είναι πενταμελής και 
περιλαμβάνει τον/τη Διευθυντή/-τρια του Π.Μ.Σ. καθώς 
και τον/την Αναπληρωτή/-τριά του. Επίσης όργανα που 
συμμετέχουν στη διοίκηση, την οργάνωση, τη λειτουργία 
και την αξιολόγησή των Π.Μ.Σ., όπως προβλέπεται από 
τα άρθρα 31, 44 και 45 του ν. 4485/2017 είναι η Σύγκλη-
τος, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) και η 
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ιδρύματος 
(Ε.Σ.Ε.).

2.2. Διαδικασίες αξιολόγησης και προβολής του Π.Μ.Σ.
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του/της 

απερχόμενου/-ης Διευθυντή/-τριας, συντάσσεται αναλυ-
τικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτή-
των του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την 
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη 
βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την 
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων 
του Π.Μ.Σ. (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017). Ο απολογισμός υποβάλλεται στη Συνέ-
λευση του Τμήματος. Επίσης η αξιολόγηση του κάθε 
μαθήματος γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου από τους/
τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες (Μ.Φ.).

Το επιστημονικό έργο, οι μεταπτυχιακές διπλωματικές 
εργασίες, οι καινοτομίες και άλλες δραστηριότητες που 
επιτελούνται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ παρουσιάζονται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή και σε άλλες ιστοσε-
λίδες, σε ημερίδες και συνέδρια και με κάθε άλλο πρό-
σφορο τρόπο.

Άρθρο 3 
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Οι κατηγορίες υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/-
τριών (Μ.Φ.) που μπορούν να γίνουν δεκτοί/-ές για την 
παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 1, 7 
και 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, είναι: 1) Κάτοχοι 
τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με 
συναφές αντικείμενο. 2) Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου 
σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σημει-
ώνεται ότι Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απο-
νέμεται σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργα-
νισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο-
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 
(Α’ 80). 3) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ 
έτος στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., εφόσον είναι συναφές με 
τον τίτλο σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο 
Τμήμα Χημείας.

Άρθρο 4 
Αριθμός Εισακτέων Μ.Φ., Κριτήρια 
και Διαδικασία Επιλογής τους

4.1. Προκήρυξη
Τα Εργαστήρια του Τμήματος που υποστηρίζουν εκ-

παιδευτικά τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Συνθετική Χημεία, 
Βιοχημεία και Εφαρμογές» είναι τα εξής: Εργαστήριο 
Ανόργανης Χημείας, Εργαστήριο Οργανικής Χημείας 
και Εργαστήριο Βιοχημείας. Η Συντονιστική Επιτροπή 
(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες 
των Εργαστηρίων, μέχρι τα τέλη Μαΐου προτείνει το μέ-
γιστο αριθμό των Μ.Φ. που μπορούν να γίνουν δεκτοί/-
ές ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ., ώστε, μετά από απόφαση 
της Σ.Τ., να δημοσιευθεί η προκήρυξη για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος κατά το μήνα Ιούνιο. Στην προκήρυξη 
αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες 
πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισα-
γωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες υποβολής 
αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος είτε σε έντυπη 
είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την υποβολή αίτησης 
από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες, η οποία πρέπει να 
συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά (τίτλο και 
αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών, τίτλο 
που να βεβαιώνει την καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξέ-
νης γλώσσας ή της ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλο-
δαπούς/-ες υποψηφίους/-ες, δημοσιεύσεις) καταρτίζεται 
σε πρώτη φάση ο πίνακας αυτών που μπορούν με βάση 
το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους να κριθούν 
ως εισακτέοι/-ες στο Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι/-ιες με την 
αίτησή τους δηλώνουν μία ή δύο (με σειρά προτίμησης) 
από τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.
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4.2. Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτα-

το όριο σε δεκαοκτώ (18) Μ.Φ. Η κατανομή των φοιτη-
τών/-τριών ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ. είναι: Α) Ανόργανες 
Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές: έξι (6) Μ.Φ., Β) Οργανική 
Σύνθεση και Εφαρμογές: οκτώ (8) Μ.Φ. και Γ) Βιοχημεία: 
τέσσερις (4) Μ.Φ. Οι διδάσκοντες/-ουσες του Π.Μ.Σ. είναι 
είκοσι (20), ενώ ο μέγιστος αριθμός Μ.Φ. ανά διδάσκο-
ντα/-ουσα του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερις (4). Είναι δυνατή η 
υπέρβαση του μέγιστου αριθμού διαθέσιμων θέσεων σε 
περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιλε-
γομένων, οπότε επιλέγονται όλοι/-ες όσοι/-ες ισοβάθμη-
σαν. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός εισαγομένων 
στο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου στο Τμήμα 
Χημείας είναι συνήθως εκατόν ογδόντα (180) - διακόσια 
είκοσι (220).

4.3. Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τρι-

ών, που πραγματοποιείται κατά το μήνα Σεπτέμβριο 
κάθε έτους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, λαμβάνονται υπόψη: 
(α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου τους, (β) η επίδοσή 
τους σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο της κάθε ειδίκευσης του Π.Μ.Σ., (γ) η επί-
δοσή τους στην πτυχιακή ή τη διπλωματική εργασία 
που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 
σπουδών, και η συνάφεια της πτυχιακής ή διπλωματικής 
εργασίας με την ειδίκευση των Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, (δ) οι δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις επιστημονικών 
εργασιών, (ε) η πιθανή συναφής ερευνητική ή επαγγελ-
ματική δραστηριότητά τους, (στ) η πρώτη προτιμώμενη 
ειδίκευση στην αίτησή τους, (ζ) η καλή γνώση μιας ξένης 
γλώσσας σε επίπεδο Β2 ή της ελληνικής γλώσσας στην 
περίπτωση που είναι αλλοδαποί (Τα κριτήρια γλωσσο-
μάθειας περιγράφονται για κάθε περίπτωση αναλυτικά 
στην παρ. 4.5 αυτού του άρθρου), (η) η προσωπικότη-
τα τους, που εκτιμάται από συνέντευξη στα μέλη της 
Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης, η οποία 
απαρτίζεται από μέλη της Σ.Ε. και συγκροτείται με από-
φαση της Σ.Τ., (θ) υπάρχων άλλος μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών και (ι) υπάρχουσα διδακτορική διατριβή. Τα 
κριτήρια αυτά μοριοδοτούνται με Αλγόριθμο Μοριο-
δότησης, που εγκρίνεται ή τροποποιείται από τη Σ.Τ. και 
περιγράφεται στο επόμενο άρθρο. Δεν επιτρέπεται η 
εγγραφή και η παρακολούθηση περισσότερων της μίας 
ειδικεύσεων στο Π.Μ.Σ. ταυτόχρονα. Επίσης λόγω της 
φύσης των μεταπτυχιακών σπουδών στη Χημεία και της 
εκπόνησης πειραματικών διπλωματικών εργασιών δεν 
είναι εφικτή η ταυτόχρονη φοίτηση του/της Μ.Φ. και σε 
άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

4.4. Αλγόριθμος Μοριοδότησης υποψηφίων του Π.Μ.Σ.
Ο Αλγόριθμος Μοριοδότησης περιλαμβάνει τα πα-

ρακάτω δέκα (10) κριτήρια. Ο ελάχιστος αριθμός για 
να είναι επιλέξιμος/-η ένας/μία υποψήφιος/ια είναι τα 
πενήντα (50,00) μόρια και ο μέγιστος αριθμός τα εκατό 
(100,00) μόρια. Η βαθμολογία μοριοδότησης υπολογί-
ζεται αθροιστικά με ακρίβεια μέχρι το δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο.

1ο Κριτήριο: Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος 45% [μέγι-
στος συντελεστής σαράντα πέντε (45)]: Αν κάποιος/-α 
υποψήφιος/-ια έχει εκκρεμή μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα 
για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου (μεταξύ αυτών ενδε-
χομένως την πτυχιακή εργασία), τα μαθήματα αυτά κατ’ 
ανάγκην υπολογίζονται στο μηχανογραφικό σύστημα 
της γραμματείας του Π.Μ.Σ. με συμβατικό βαθμό πέ-
ντε «5», και μέχρι τέλους της διαδικασίας επιλογής δεν 
αλλάζει ο προσωρινά υπολογιζόμενος βαθμός πτυχίου 
που μοριοδοτείται.

2ο Κριτήριο: Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη 
ειδίκευση 30% [μέγιστος συντελεστής τριάντα (30)]: Ο 
μέσος όρος μέχρι τεσσάρων (4) σχετικών με την ειδί-
κευση μαθημάτων. Αν υπάρχουν μόνο τρία (3) σχετικά 
μαθήματα, ο μέσος όρος εξακολουθεί να υπολογίζεται 
από το άθροισμά τους δια τέσσερα (4), θεωρώντας ότι 
το τέταρτο είναι μηδέν (0). Αντίστοιχα και όταν υπάρχουν 
μόνο δύο (2) ή ένα (1) ή μηδέν (0) συναφή.

3ο Κριτήριο: Πτυχιακή Εργασία 10% [μέγιστος συντε-
λεστής δέκα (10)]: Πτυχιακή εργασία σε ίδιο ή συναφές 
αντικείμενο με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ., μοριοδοτείται 
με δέκα (10) μόρια. Πτυχιακή εργασία που απλώς εμπί-
πτει στο ευρύτερο πεδίο της Χημείας μοριοδοτείται με 
οκτώ (8) μόρια. Πτυχιακή εργασία σε άλλα επιστημονικά 
πεδία μοριοδοτείται με πέντε (5) μόρια. Ο αριθμός των 
μορίων πολλαπλασιάζεται κάθε φορά επί το βαθμό της 
πτυχιακής εργασίας. Οι συντελεστές ελαττώνονται ανα-
λογικά αν η πτυχιακή δεν αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ECTS.

4ο Κριτήριο: Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώ-
σεις 3% [μέγιστος συντελεστής τρία (3)]: Δημοσιευμένη 
εργασία σε περιοδικό με κριτές λαμβάνει δύο (2) μόρια 
στην περίπτωση που η δημοσίευση είναι σχετική με το 
αντικείμενο της ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. και ένα (1) μόριο 
σε περίπτωση που δεν είναι σχετική με το αντικείμενο. 
Με ένα (1) μόριο μοριοδοτείται η ανακοίνωση σε συνέ-
δριο ανεξαρτήτως συνάφειας. Μέγιστος αριθμός μορίων 
τρία (3).

5ο Κριτήριο: Ξένες Γλώσσες 3%: [μέγιστος συντελε-
στής τρία (3)]: Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, όπως πι-
στοποιείται από ξενόγλωσσα μαθήματα του πτυχίου, 
χωρίς άλλον τίτλο, παίρνει ένα (1) μόριο. Η γνώση μιας 
ξένης γλώσσας με τίτλο παίρνει (2) μόρια. Η γνώση δύο 
(2) ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών με τίτλους παίρνει 
συνολικά μέχρι τρία (3) μόρια.

6ο Κριτήριο: Συνέντευξη 2% [μέγιστος συντελεστής 
δύο (2)]: Η μη συμμετοχή υποψηφίου/ίας στη συνέντευ-
ξη ή η συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης δεν μοριοδο-
τείται.

7ο Κριτήριο: Επαγγελματική/Ερευνητική εμπειρία σχε-
τική με την κατεύθυνση 2% [μέγιστος συντελεστής δύο 
(2)]: Η αποδεδειγμένη και σχετική με την αιτούμενη ειδί-
κευση του Π.Μ.Σ. Επαγγελματική ή Ερευνητική Εμπειρία, 
ορίζεται ως η εξαμηνιαία τουλάχιστον επαγγελματική 
απασχόληση ή η συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα 
με σύμβαση.

8ο Κριτήριο: Δήλωση 1ης προτίμησης 2 % [μέγιστος 
συντελεστής δύο (2)]: Ο/Η υποψήφιος/-ια μοριοδοτείται 
με δύο (2) μόρια στην ειδίκευση του Π.Μ.Σ. που δηλώνει 
ως πρώτη (1η) προτίμηση.
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9ο Κριτήριο: Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου 1% 
[μέγιστος συντελεστής ένα (1)].

10ο Κριτήριο: Κατοχή διδακτορικού διπλώματος 2% 
[μέγιστος συντελεστής δύο (2)].

4.5. Κριτήρια γλωσσομάθειας
Απαιτείται η καλή γνώση τουλάχιστον μιας ευρωπαϊ-

κής ξένης γλώσσας, όπως της αγγλικής, γαλλικής, γερμα-
νικής, ισπανικής, ιταλικής ή ρωσικής γλώσσας, σύμφωνα 
με τα κριτήρια που καθορίζονται για την καλή γνώση 
των γλωσσών αυτών στα αντίστοιχα παραρτήματα των 
προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι 
δυνατό η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης να 
ελέγχει με εξέταση τις γνώσεις των υποψηφίων στη Χη-
μική Ορολογία. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης 
γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: (α) Κρα-
τικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 και του ν. 3149/
2003, (β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυ-
χίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της 
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδα-
πής, (γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
(δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχο-
λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν 
αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι 
ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας 
της αγγλικής γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση της 
γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι/ιες που είναι 
κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν 
επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του 
τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια 
επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Όλοι/-ες οι αλ-
λοδαποί/-ες μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες πρέπει να 
έχουν επαρκή για την παρακολούθηση των μαθημάτων 
γνώση της Ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με 
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου, σύμφωνα 
με τον ν. 2413/1996, παρ. 1 του άρθρου 10, το οποίο 
χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή με το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής 
Γλώσσας του Α.Π.Θ. το οποίο χορηγείται ύστερα από 
σχετική εξέταση του/της υποψηφίου/-ιας. Κατ’ εξαίρεση 
και με απόφαση της Σ.Τ. η επαρκής γνώση της ελληνικής 
γλώσσας μπορεί να μην απαιτηθεί από αλλοδαπούς/-ες 
υποψηφίους/-ιες που υπόκεινται σε ρυθμίσεις διεθνών 
ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών.

4.6. Διαδικασία Επιλογής
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνεται από αρμόδια 
Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμε-
νη από μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό 
έργο στο Π.Μ.Σ. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο 
με όλους/-ες τους υποψηφίους/-ιες και ύστερα από τον 
σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/-ες δεν πληρούν τα 
ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τον κανο-
νισμό αυτό και καλεί σε συνέντευξη, όπου προβλέπε-
ται, τους/τις προκρινόμενους/-ες υποψηφίους/-ιες που 
συγκεντρώνουν τα προαπαιτούμενα. Η επιλογή των 
εισακτέων γίνεται με βάση τα κριτήρια του αλγόριθμου 

που έχουν προαναφερθεί και συντάσσε- ται κατάλογος 
με όσους/-ες επιλέγονται, ο οποίος περιλαμβάνει και 
τους/τις επιλαχόντες/-ούσες, εφόσον υπάρχουν. Ο τε-
λικός πίνακας επιτυχόντων/-ουσών και τυχόν επιλαχό-
ντων/-ουσών, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του 
Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η σειρά 
κατάταξης τόσο αυτών που έχουν επιλεγεί, όσο και των 
επιλαχόντων/-ουσών γίνεται σύμφωνα με τη βαθμολογία 
από τη μοριοδότηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/-ιες 
μπορούν κατ’ αρχήν να είναι επιλαχόντες/-ούσες μόνο 
στην ειδίκευση της πρώτης (1ης) προτίμησής τους. Εάν 
μετά τη διαδικασία επιλογής υπάρξουν κενές θέσεις στις 
άλλες δύο ειδικεύσεις είναι δυνατό να καλυφθούν από 
επιλαχόντες/-ούσες άλλων ειδικεύσεων, με εισήγηση της 
Σ.Ε. και έγκριση της Σ.Τ. Εφόσον υπάρχει ισοβαθμία δυο 
(2) ή περισσότερων υποψηφίων επιλέγονται όλοι/-ες.

Σε περίπτωση διαγραφής μεταπτυχιακού/-ής φοιτη-
τή/-τριας εντός των πρώτων δύο εβδομάδων του πρώ-
του (1ου) εξαμήνου σπουδών του, καλείται για εγγραφή 
ο/η πρώτος/-η επιλαχών/-ούσα. Για να λειτουργήσει μια 
ειδίκευση θα πρέπει ο αριθμός των εισακτέων να είναι 
τουλάχιστον τρεις (3). Οποιεσδήποτε επείγουσες ή έκτα-
κτες μεταβολές στη διαδικασία ρυθμίζονται με απόφαση 
της Σ.Ε.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών και Όροι Φοίτησης

5.1. Διάρκεια σπουδών
Ο ελάχιστος χρόνος για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. πλήρους 

φοίτησης είναι τρία (3) συνεχόμενα εξάμηνα. Ο μέγιστος 
ανώτατος χρόνος για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. ορίζεται, σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Α.Π.Θ. σε τρία (3) πλήρη ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή σε έξι 
(6) συνεχόμενα εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με 
απόφαση της Σ.Τ. και μετά από αιτιολογημένη αίτηση 
του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας, είναι δυνατό 
να χορηγείται προσωρινή Αναστολή Σπουδών για χρονι-
κό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο 
(2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστο-
λής, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια παύει να έχει 
την ιδιότητα του/της φοιτητή/-τριας. Ο χρόνος της ανα-
στολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κα-
νονικής φοίτησης. Τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις είναι 
ενδεικτικά: σοβαρή ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί 
οικογενειακοί λόγοι, εγκυμοσύνη, στράτευση, λόγοι ανω-
τέρας βίας. Μετά από την εξάντληση των ορίων αυτών, 
ο/η φοιτητής/-τρια παύει οριστικά να έχει την ιδιότητα 
του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας και διαγρά-
φεται από το Π.Μ.Σ. Αίτημα αναστολής φοίτησης που 
υποβάλλεται κατά το πρώτο (1ο) εξάμηνο σπουδών δεν 
εγκρίνεται για κανένα λόγο εκτός από απρόβλεπτα σο-
βαρά προβλήματα υγείας ή εγκυμοσύνη. Οι Μ.Φ. έχουν 
όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις 
που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του 
πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παρο-
χής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
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5.2. Εγγραφή και όροι φοίτησης
Όσοι/-ες έχουν επιλεγεί καλούνται να εγγραφούν στο 

Π.Μ.Σ. και να δηλώσουν τα μαθήματα που θα παρακο-
λουθήσουν στη διάρκεια του πρώτου (1ου) εξαμήνου 
κατά την πρώτη εβδομάδα του μηνός Οκτωβρίου και τα 
μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη διάρκεια του 
δεύτερου (2ου) εξαμήνου κατά την πρώτη εβδομάδα 
του μηνός Φεβρουαρίου. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής 
και δήλωσης λιγότερων μαθημάτων ανά εξάμηνο, από 
τα προβλεπόμενα, κατά τη διάρκεια των τριών (3) ετών 
κατόπιν αιτιολόγησης και σύμφωνης γνώμης της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά εξάμη-
νο, τα οποία μπορεί να δηλώσει και να παρακολουθήσει 
ο/η Μ.Φ. είναι τρία (3) μαθήματα ανάλογα με την ειδί-
κευση του Π.Μ.Σ. που παρακολουθεί, τηρουμένης της 
προϋπόθεσης για μέγιστο αριθμό τριάντα (30) ECTS ανά 
εξάμηνο.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων

6.1. Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά ειδίκευση 
του Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε δέκα (10) ECTS και η πα-
ρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Ο μέγιστος αριθ-
μός των απουσιών δε μπορεί να υπερβαίνει το 20% των 
αντίστοιχων ωρών διδασκαλίας. Σε αντίθετη περίπτω-
ση ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια δεν μπορεί να 
συμμετέχει στις εξετάσεις του μαθήματος. Η διδασκαλία 
των μαθημάτων, που αντιστοιχούν σε συνολικά εξήντα 
(60) ECTS γίνεται με τη μορφή διαλέξεων και σεμιναρί-
ων, φροντιστηρίων ή/και εργαστηριακών ασκήσεων. Τα 
μαθήματα διδάσκονται κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα 
στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική 
γλώσσα κατά την κρίση των διδασκόντων/-ουσών, όπως 
π.χ. στα πλαίσια διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
του Α.Π.Θ. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων του 
Π.Μ.Σ. ανά ειδίκευση δίνεται παρακάτω.

Οι τίτλοι των μαθημάτων ανά ειδίκευση και οι μονάδες 
ECTS των μαθημάτων αυτών δίνονται στον πίνακα που 
ακολουθεί, όπου Α´ και Γ´ είναι χειμερινά εξάμηνα και 
Β´ εαρινό. Για τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα οι Μ.Φ. κάθε 
ειδίκευσης καλούνται σε κάθε ένα από αυτά να παρα-
κολουθήσουν δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα 
από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.
Ειδίκευση Α:
Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές

ΚΩ
Δ

ΙΚ
Ο

Σ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞ
Α

Μ
Η

Ν
Ο

Ώρες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα

Μ1Υ11 Σύνθεση Ανόργανων Ενώ-
σεων και Υλικών Α´ 3 10

Μ1Υ12
Τεχνικές Χαρακτηρισμού 
Ανόργανων Ενώσεων και 
Υλικών

Α´ 3 10

Μ1Υ13 Βιοεφαρμογές Ανόργανων 
Ενώσεων και Νανοϋλικών Β´ 3 10

Μ1Υ14
Σύγχρονες Εφαρμογές 
Ανόργανων Ενώσεων και 
Υλικών

Β´ 3 10

Μ1Δ15 Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία Γ´ 30

Μαθήματα επιλογής Α´ εξαμήνου 
(επιλέγεται ένα εξ αυτών)

Μ1Υ21 Προχωρημένη Οργανική 
Σύνθεση Ι Α´ 3 10

Μ1Υ22 Φυσική Οργανική Χημεία - 
Οργανική Φασματοσκοπία Α´ 3 10

Μ1Υ31 Μεταβολικές διεργασίες Α´ 3 10

Μ1Υ32 Μοριακοί μηχανισμοί 
μεταγωγής σήματος Α´ 3 10

Μαθήματα επιλογής 
Β´ εξαμήνου

Μ1Ε26 Χημεία Φυσικών Προϊόντων Β´ 3 10

Μ1Υ23 Προχωρημένη Οργανική 
Σύνθεση ΙΙ Β´ 3 10

Μ1Υ24 Ιατρική Χημεία Β´ 3 10
Μ1Υ33 Μοριακή Βιοτεχνολογία Β´ 3 10
Μ1Υ34 Ειδικά κεφάλαια Βιοχημείας Β´ 3 10
Ειδίκευση Β:
Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές

ΚΩ
Δ

ΙΚ
Ο

Σ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞ
Α

Μ
Η

Ν
Ο

Ώρες ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα

Μ1Υ21 Προχωρημένη Οργανική 
Σύνθεση Ι Α´ 3 10

Μ1Υ22 Φυσική Οργανική Χημεία - 
Οργανική Φασματοσκοπία Α´ 3 10

Μ1Υ23 Προχωρημένη Οργανική 
Σύνθεση ΙΙ Β´ 3 10

Μ1Υ24 Ιατρική Χημεία Β´ 3 10

Μ1Δ25 Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία Γ´ 30

Μαθήματα επιλογής 
Α εξαμήνου

Μ1Υ11 Σύνθεση Ανόργανων 
Ενώσεων και Υλικών Α´ 3 10

Μ1Υ12
Τεχνικές Χαρακτηρισμού 
Ανόργανων Ενώσεων και 
Υλικών

Α´ 3 10

Μ1Υ31 Μεταβολικές διεργασίες Α´ 3 10

Μ1Υ32 Μοριακοί μηχανισμοί μετα-
γωγής σήματος Α´ 3 10

Μαθήματα επιλογής 
Β εξαμήνου

Μ1Ε26 Χημεία Φυσικών Προϊόντων Β´ 3 10

Μ1Υ13 Βιοεφαρμογές Ανόργανων 
Ενώσεων και Νανοϋλικών Β´ 3 10
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Μ1Υ14
Σύγχρονες Εφαρμογές 
Ανόργανων Ενώσεων και 
Υλικών

Β 3 10

Μ1Υ33 Μοριακή Βιοτεχνολογία Β´ 3 10
Μ1Υ34 Ειδικά κεφάλαια Βιοχημείας Β´ 3 10

Ειδίκευση Γ: 
Βιοχημεία

ΚΩ
Δ

ΙΚ
Ο

Σ

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞ
Α

Μ
Η

Ν
Ο

Ώρες ECTS

 Υποχρεωτικά μαθήματα
Μ1Υ31 Μεταβολικές διεργασίες Α 3 10

Μ1Υ32 Μοριακοί μηχανισμοί 
μεταγωγής σήματος Α 3 10

Μ1Υ33 Μοριακή Βιοτεχνολογία Β 3 10
Μ1Υ34 Ειδικά κεφάλαια Βιοχημείας Β 3 10

Μ1Δ35 Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία Γ 30

Μαθήματα επιλογής 
Α´ εξαμήνου

Μ1Υ11 Σύνθεση Ανόργανων 
Ενώσεων και Υλικών Α 3 10

Μ1Υ12
Τεχνικές Χαρακτηρισμού 
Ανόργανων Ενώσεων και 
Υλικών

Α 3 10

Μ1Υ21 Προχωρημένη Οργανική 
Σύνθεση Ι Α 3 10

Μ1Υ22 Φυσική Οργανική Χημεία - 
Οργανική Φασματοσκοπία Α 3 10

Μαθήματα επιλογής 
Β εξαμήνου

Μ1Ε26 Χημεία Φυσικών Προϊόντων Β 3 10

Μ1Υ13 Βιοεφαρμογές Ανόργανων 
Ενώσεων και Νανοϋλικών Β 3 10

Μ1Υ14
Σύγχρονες Εφαρμογές 
Ανόργανων Ενώσεων και 
Υλικών

Β 3 10

Μ1Υ23 Προχωρημένη Οργανική 
Σύνθεση ΙΙ Β 3 10

Μ1Υ24 Ιατρική Χημεία Β 3 10

6.2. Προϋποθέσεις παρακολούθησης των μεταπτυχι-
ακών μαθημάτων

Η έκταση κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος καθορίζεται 
από τους/τις καθηγητές/-τριες ή/και τους/τις άλλους/-
ες επιστήμονες που έχουν την ευθύνη διδασκαλίας του 
μαθήματος αυτού, κυρίως με βάση την αντιστοίχιση του 
φόρτου εργασίας ανά μάθημα που έχει αποφασισθεί από 
τη Σ.Τ. Οι τίτλοι των μαθημάτων, το εξάμηνο διδασκαλί-
ας, οι πιστωτικές μονάδες, το περιεχόμενο, το ωρολόγιο 
πρόγραμμα και οι διδάσκοντες/-ες κάθε μεταπτυχιακού 
μαθήματος δίνονται στον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ., 
που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες οφείλουν να 
έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά μαθήματα του 
πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Χημείας που 

είναι συναφή προς την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. την οποία 
πρόκειται να παρακολουθήσουν. Εάν όχι, οφείλουν να 
εξεταστούν επιτυχώς, σε μαθήματα του πρώτου κύκλου 
σπουδών του Τμήματος που θα καθορίζονται για κάθε 
Μ.Φ. από τη Σ.Ε. Τα μαθήματα αυτά οφείλουν να τα πα-
ρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο (2) πρώτα 
εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

6.3. Ελάχιστος αριθμός διδακτικών ωρών ανά εξάμηνο 
και αναπλήρωσή τους

Για τη διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος των 
δέκα (10) ECTS είναι αναγκαία η συμπλήρωση τουλάχι-
στον εξήντα (60) διδακτικών ή άλλων ωρών, αντιστοίχως. 
Με δεδομένο ότι ο διαθέσιμος χρόνος για τη διδασκαλία 
των μαθημάτων ανέρχεται σε δεκατέσσερις (14) εβδο-
μάδες, η αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που ενδέ-
χεται να μη πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των 
πρώτων δεκατριών (13) εβδομάδων διδασκαλίας μπορεί 
να γίνεται στη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δι-
δασκαλίας. Τυχόν διεξαγωγή πρακτικής άσκησης από 
μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-τρια, που γίνεται στα πλαίσια 
αντίστοιχων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το 
Α.Π.Θ., προϋποθέτει ολοκλήρωση των δύο (2) πρώτων 
εξαμήνων των σπουδών του, σύμφωνη γνώμη του επι-
βλέποντος/-ουσας καθηγητή/-τριας της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας και έγκριση από τη Σ.Τ. του Τμή-
ματος. Οι πιθανές πρόσθετες πιστωτικές μονάδες, θα 
αναφέρονται μόνο στο Παράρτημα Διπλώματος, αλλά 
δε θα υπολογίζονται στον ελάχιστο αριθμό των ενενήντα 
(90) ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. 
Το ίδιο ισχύει και για τον χρόνο που διαρκεί η πρακτική 
άσκηση, δηλαδή δεν θα συνυπολογίζεται στον ελάχιστο 
χρόνο σπουδών των τριών (3) εξαμήνων.

6.4. Αριθμός και διάρκεια των εξεταστικών περιόδων
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο (2). Έχουν διάρκεια 

μιας εβδομάδας και καθορίζονται από τη Σ.Τ. μετά από 
εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Εφόσον δεν συντρέχουν 
έκτακτοι λόγοι, ως εβδομαδιαία εξεταστική περίοδος για 
το χειμερινό εξάμηνο ορίζεται μια εβδομάδα στις αρχές 
Φεβρουαρίου, ενώ για το εαρινό εξάμηνο μια εβδομάδα 
εντός του Ιουνίου. Τα βαθμολόγια αποστέλλονται εντός 
δεκαημέρου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

6.5. Κανόνες εξέτασης των μεταπτυχιακών φοιτητών/-
τριών στα μαθήματα

Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος καθορίζεται από 
τους/τις καθηγητές/-τριες ή/και τους άλλους/-ες επιστή-
μονες που διδάσκουν το μάθημα αυτό. Η τελική γραπτή 
εξέταση, όταν κρίνεται αναγκαία, γίνεται μετά τη λήξη 
της διδασκαλίας του μαθήματος. Ο έλεγχος στα επιμέ-
ρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετά-
σεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω. Η 
βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης 
των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών ορίζεται από μη-
δέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), Λίαν 
Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου), Καλώς 
(6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου). Προβιβάσιμος 
βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του. Η βαθμο-
λογία κάθε μαθήματος γίνεται σε ημιακέραια κλίμακα 
και κυμαίνεται από μηδέν (0) έως δέκα (10). Η εξέταση 
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κάθε μαθήματος επαναλαμβάνεται, σε περίπτωση απο-
τυχίας του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας στην 
πρώτη εξέταση, για μια ακόμη φορά εντός τριμήνου. 
Ο/Η Μ.Φ. πρέπει να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθη-
μα σε περίπτωση αποτυχίας κατά τη δεύτερη εξέταση. 
Αν ο/η Μ.Φ. αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθη-
μάτων, ώστε να θεωρείται με βάση τα ανωτέρω ότι δεν 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, 
ύστερα από αίτησή του/της, που μπορεί να υποβληθεί 
σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων της ανεπιτυχούς δεύτερης εξέτα-
σης, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, τα 
οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με 
το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυ-
νος/-η της εξέτασης διδάσκων/-ουσα.

Ο/Η Μ.Φ. διαγράφεται από το αντίστοιχο μητρώο του 
Τμήματος, όταν δεν προσέλθει ή αποτύχει δυο (2) φορές 
κατά την εξέταση δυο (2) μαθημάτων, ή δεν συμμετέχει 
λόγω απουσιών ή εξεταστεί από την ανωτέρω επιτροπή 
ανεπιτυχώς. Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε 
οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Σ.Τ. 
μετά από πρόταση της Σ.Ε., η οποία αποφασίζει για τους 
όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής, 
όπως αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Ενδεικτικά, 
λόγοι διαγραφής θα μπορούσαν να αποτελέσουν: α) η μη 
επαρκής πρόοδος του/της Μ.Φ. (η οποία τεκμηριώνεται 
με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρα-
κολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής εκπλήρωση 
λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον κανονι-
σμό, γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, και δ) αίτηση του 
ίδιου του/της Μ.Φ.

6.6. Εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας και επίβλεψή της

Κάθε Μ.Φ. πρέπει να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλω-
ματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) που οφείλει να έχει ερευνητικό 
περιεχόμενο και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας τριάντα 
(30) ECTS. Η εργασία αυτή, που δηλώνεται κατά την έναρ-
ξη του τρίτου (3ου) εξαμήνου φοίτησης και εκπονείται 
από το τρίτο (3ο) εξάμηνο μέχρι και τον μέγιστο προβλε-
πόμενο χρόνο φοίτησης (δηλαδή το έκτο (6ο) εξάμηνο, 
όπως αναφέρεται και στην παρ. 1 του άρθρου 5, του 
παρόντος Κανονισμού) των μεταπτυχιακών σπουδών, 
γίνεται με την καθοδήγηση και επίβλεψη ενός/μίας καθη-
γητή/-τριας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. από τους/
τις διδάσκοντες/-ουσες στην ειδίκευση. Για την εκπόνη-
ση Μ.Δ.Ε. (παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017), η Σ.Ε. 
ορίζει τον/την επιβλέποντα/-ουσα αυτής, ύστερα από αί-
τηση του/της υποψηφίου-/ιας, στην οποία αναγράφεται 
ο προτεινόμενος τίτλος της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η 
επιβλέπων/-ουσα που προσυπογράφει και επισυνάπτε-
ται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Υπάρχει 
δυνατότητα ορισμού ως επιβλέποντος/-ουσας, καθη-
γητή/-τριας και από άλλο Εργαστήριο που συμμετέχει 
στο Π.Μ.Σ., εκτός αυτού που υποστηρίζει την ειδίκευση, 
εφόσον διδάσκει στην ειδίκευση. Οι αιτήσεις/δηλώσεις 
επιβλεπόντων/-ουσών υποβάλλονται από τους/τις με-
ταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες στη γραμματεία του 

Π.Μ.Σ. και εγκρίνονται από τη Σ.Ε. κατά την έναρξη του 
τρίτου (3ου) εξαμήνου σπουδών.

6.7. Εξέταση και αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας

Η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτεί Τριμελή Εξεταστι-
κή Επιτροπή για την εξέταση και έγκριση της εργασίας. 
Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα της 
Μ.Δ.Ε. Στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν, 
ο/η επιβλέπων/-ουσα της Μ.Δ.Ε. καθηγητής/-τρια και 
άλλοι δύο (2) καθηγητές/-τριες ή άλλοι/-ες ερευνητές/-
τριες που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και ορίζονται 
από τη Σ.Ε. μετά από σχετική εισήγηση του/της επιβλέ-
ποντος/-ουσας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμε-
νική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντι-
κατάσταση του/της επιβλέποντος/-ουσας ή μέλους της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση 
της Συντονιστικής Επιτροπής. Η αντικατάσταση του/της 
επιβλέπο- ντος/-ουσας καθηγητή/-τριας είναι δυνατή, 
μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του Μ.Φ. και του/της 
επιβλέποντος/-ουσας καθώς και σύμφωνη γνώμη του 
προτεινόμενου ως νέου/-ας επιβλέποντος/- ουσας. Η 
αντικατάσταση πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρονικό 
διάστημα για την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας.

Η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί εν μέρει ή 
στο σύνολό της και σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής στο πλαίσιο 
επισήμων προγραμμάτων μεταξύ του Α.Π.Θ. και των 
αντίστοιχων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή σε άλλους ερευνη-
τικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε κάθε 
περίπτωση με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέπο-
ντος/-ουσας και σχετική έγκριση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
Η συγγραφή της εργασίας και η παρουσίασή της ενώπιον 
της τριμελούς επιτροπής μπορεί να γίνει, ύστερα από 
τεκμηριωμένο αίτημα του/της επιβλέποντος/-ουσας και 
σύμφωνη γνώμη της Σ.Τ., και στην αγγλική γλώσσα, όταν 
έχει εκπονηθεί από έναν/μια αλλοδαπό/-ή Μ.Φ. ή σε Α.Ε.Ι. 
της αλλοδαπής.

Τα μέλη της επιτροπής, μετά την κατάθεση του κειμέ-
νου της Μ.Δ.Ε. από τον/τη Μ.Φ., προβαίνουν στην εξέ-
ταση και βαθμολόγηση. Ο βαθμός της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας δεν μπορεί να είναι χαμηλότε-
ρος από έξι (6). Ο βαθμός προκύπτει από την βαθμολό-
γηση πέντε (5) επιμέρους κριτηρίων: 1) Αυτοδυναμία 
και πρωτοβουλία του/της υποψηφίου/-ίας, 2) Ικανότητα 
εκτέλεσης πειραμάτων, 3) Ικανότητα ανάλυσης αποτελε-
σμάτων, 4) Συγγραφική ικανότητα, 5) Ικανότητα παρου-
σίασης των αποτελεσμάτων. Η παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. 
γίνεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε 
ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Σ.Τ.

Το τελικό κείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας, αφού πρώτα διορθωθεί από τον/τη Μ.Φ., 
κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Χημείας σε 
ένα αντίτυπο (για τύπο εξωφύλλου της Μ.Δ.Ε. και οδη-
γίες συγγραφής βλέπε Παράρτημα). Επίσης κατατίθεται 
αντίτυπο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. Από τις 
δυο Βιβλιοθήκες δίδονται βεβαιώσεις που πιστοποι- 
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ούν την κατάθεση της Μ.Δ.Ε., οι οποίες απαραιτήτως 
προσκομίζονται στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με 
βεβαίωση μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων προς το σύστημα 
βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Το βαθμολόγιο της Μ.Δ.Ε. πρέπει 
να κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και να πε-
ριλαμβάνει την ακριβή ημερομηνία παρουσίασης καθώς 
και τον τίτλο της Μ.Δ.Ε. στα ελληνικά και στα αγγλικά.

6.8. Βαθμολογία του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Για τη λήψη Δ.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η επιτυχής εξέτα-
ση στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. (συμπεριλαμβανομένης και 
της Μ.Δ.Ε.). Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο 
των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστω-
τικές μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπο-
λογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με 
τον ακόλουθο τρόπο: O βαθμός του κάθε μαθήματος και 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλα-
σιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 
ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. Η τελική βαθμολογία του Δ.Μ.Σ. 
είναι περιγραφική, ενώ σε παρένθεση αναγράφεται και η 
αριθμητική βαθμολογία, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών 
ψηφίων, ως εξής: Άριστα (8,50 έως 10,00), Λίαν Καλώς 
(6,5 έως 8,49), Καλώς (6,0-6,49).

Άρθρο 7 
Υποτροφίες

Σε περίπτωση ειδικής επιχορήγησης ή δωρεάς με τέ-
τοιο σκοπό, αυτή θα παρέχεται σε υποτροφίες, σύμφωνα 
με απόφαση της Σ.Ε. και της Σ.Τ.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό του Π.Μ.Σ.

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

οικείου Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

III. Διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
του οικείου Τμήματος.

IV. Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οι-
κείου Τμήματος.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του 
Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό 
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπά-
νω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον, η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με από-
φασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευθυ-
ντή/-τριας του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, 
καταξιωμένους/-ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προ-
σόντα καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-τριας σε ερευνητι-
κό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή 
ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθη-
μάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασί-
ζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ή την αντίστοιχη 
Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/-ουσών περιλαμ-
βάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος 
ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, 
ο καθορισμός του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η 
επικοινωνία με τους/τις Μ.Φ. Όλα τα μαθήματα διδά-
σκονται, όταν είναι δυνατόν, από δυο (2) τουλάχιστον 
διδάσκοντες/-ουσες. Οι διδάσκοντες/-ουσες και τα πε-
ριεχόμενα κάθε μαθήματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 9 
Έσοδα και Κόστος λειτουργίας Π.Μ.Σ. - 
Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης

Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. προέρχονται από τις παρακάτω 
πηγές που προβλέπονται από το νόμο (άρθρο 37 του 
ν. 4485/2017): α) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) δωρεές, παροχές, κλη-
ροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δη-
μόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή του ιδιωτι-
κού τομέα, γ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα, 
δ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων διεθνών οργανισμών, ε) μέρος των εσόδων των 
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 
Α.Ε.Ι., στ) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνερ-
γαζόμενων για την οργάνωση του φορέων, ζ) κάθε άλλη 
νόμιμη αιτία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κατ’ έτος εγ-
γραφόμενων Μ.Φ. είναι κατ’ ανώτατο όριο δεκαοκτώ 
(18), τα καθαρά λειτουργικά έξοδα του προγράμμα-
τος εκτιμούνται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000,00€), στο οποίο περιλαμβάνονται έξοδα των 
απαραίτητων αναλωσίμων και συντήρησης και επισκευ-
ής του απαραίτητου εξοπλισμού για την ομαλή λειτουρ-
γία του Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Χημείας δημοσιεύει ετησίως, με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του, τον απολογισμό εσόδων - εξόδων 
του Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής των δαπανών 
ανά κατηγορία.

Άρθρο 10 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. στα γραμματειακά θέματα 
υποστηρίζεται από τη Γραμματεία των Π.Μ.Σ. του Τμήμα-
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τος. Σε θέματα τεχνικής φύσεως η λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
υποστηρίζεται από τις δομές του Τμήματος Χημείας και 
του Α.Π.Θ. Επίσης, με βάση την εισηγητική έκθεση του 
Τμήματος (παρ. 3γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4485/2017) 
καθορίζονται οι χώροι διεξαγωγής της διδασκαλίας του 
Π.Μ.Σ. καθώς και ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
(επάρκεια και ποιότητα) για τη λειτουργία του και η δυ-
νατότητα κάλυψης αυτών.

Άρθρο 11
Τελετουργικό Αποφοίτησης

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 12 
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρ-
μογές», στις εξής ειδικεύσεις: Ειδίκευση Α «Ανόργανες 
Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές». Ειδίκευση Β «Οργανική 
Σύνθεση και Εφαρμογές». Ειδίκευση Γ «Βιοχημεία».

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρ-
μογές» είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμή-
ματος. Στο Δ.Μ.Σ. αναγράφονται το Τμήμα Χημείας και το 
Α.Π.Θ. και το έμβλημά του, η χρονολογία περάτωσης των 
σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός 
πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., ο τίτλος 
της Ειδίκευσης, τα στοιχεία του/της Μ.Φ. και ο χαρακτη-
ρισμός της αξιολόγησης «Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα» 
και ο βαθμός αριθμητικά και ολογράφως, σύμφωνα με 
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο τύπος του πιστοποιη-
τικού του Δ.Μ.Σ. δίνεται στο Παράρτημα του παρόντος 
Κανονισμού. Στον/στην απόφοιτο/-η του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν 
την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης 
και περάτωσης του προγράμματος

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του 
ν. 3374/2005 και της υπουργικής απόφασης υπό στοι-
χεία Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (Β΄ 1466)], στα ελληνικά και 
αγγλικά, το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το 
γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το 
καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών 
ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν 
τα Ιδρύματα.

Άρθρο 13
Λογοκλοπή - Ακαδημαϊκή Δεοντολογία

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, 

ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια υποχρεούται να 
αναφέρει, αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις 
άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό 
παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργα-
σίας κάποιου/-ας άλλου/- ης, καθώς και η χρησιμοποίη-
ση εργασίας άλλου/-ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη 
δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού 
τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/-
ιας του/της υποψηφίου/-ίας, χωρίς σχετική αναφορά, 
μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω πε-
ριπτώσεις, μετά από αιτιολογη- μένη εισήγηση του/της 
επιβλέποντος/-ουσας καθηγητή/-τριας, η Συνέλευση του 
Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παρα-
βάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής 
ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των 
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυ-
χιακό/-ή φοιτητή/-τρια κατά τη συγγραφή εργασιών 
στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. 
Επίσης σημειώνεται ότι κάθε μεταπτυχιακός/-ή φοιτη-
τής/-τρια είναι υποχρεωμένος/-η να γνωρίζει και να τηρεί 
με επιμέλεια και σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα 
του παρόντα κανονισμού.

Άρθρο 14 
Μεταβατικές Ρυθμίσεις

Ο παρών κανονισμός αφορά το Π.Μ.Σ. «Συνθετική Χη-
μεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές» που ιδρύθηκε με την υπ’ 
αρ. 26751/14-6-2018 (Β΄ 2622) απόφαση. Η τροποποίηση 
του Κανονισμού είναι δυνατή μετά από εισήγηση της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής, απόφαση της Σ.Τ και έγκριση της 
Συγκλήτου του Α.Π.Θ. Η Σ.Τ. είναι αρμόδια για τη ρύθμιση 
οποιουδήποτε έκτακτου ζητήματος ανακύπτει και δεν 
προβλέπεται στον παραπάνω κανονισμό. Οι Μ.Φ. που 
έχουν ήδη εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. «Χημεία» μέχρι το ακαδη-
μαϊκό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το 
πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη 
ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 
85 του ν. 4485/2017), και εφόσον έχουν εκκρεμότητες 
είναι δυνατό με εισήγηση της Σ.Ε. να παρακολουθήσουν 
ισοδύναμα μαθήματα των νέων Π.Μ.Σ.

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί 
με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συ-
γκλήτου του Ιδρύματος και εφόσον κριθεί απαραίτητο, 
με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02003082801210016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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