
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14075 
  Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Χημείας στη «Χημεία» 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων και έγκριση Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας του. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Αριθμ. συνέλευσης. 1046/5/26-4-2018, Θέμα 2ο) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/5-6-2013 «Μετονομασία Τμήματος και 

ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότη-
ση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 137/
5-6-2013, τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδι-
κότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) άρθρο 19, παρ. 7.
5. Την υπ’ αριθμ. 163204/21/29-9-2017 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4334/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των προγραμμάτων 
μεταπτυχιακών σπουδών».

7. Την υπ’ αριθμ. 26407/Ζ1/15-2-2018 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45070/Ζ1/19-3-2018 έγγραφο 
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83) όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

11. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α’ 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ-
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων- 
Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1ο του π.δ. 63/2006 Φ.Ε.Κ. (98 τ.Α).

13. Το έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π από το οποίο προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήμα-
τος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

14. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημεί-
ας (συν. αριθμ. 974/17-4-2018) στην οποία εγκρίθηκαν 
η επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημακό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχικών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος Χημείας με τίτλο «Χημεία», καθώς 
και ο κανονισμός λειτουργίας του.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χημείας στη «Χημεία» της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.Α).

Άρθρο 1:
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οργανώνει και λει-
τουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
στη «Χημεία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.Α).

Άρθρο 2:
Αντικείμενο- Σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και η εξειδίκευση 
Επιστημόνων Χημικών υψηλού μεταπτυχιακού επιπέδου 
που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της χημικής επι-
στήμης και της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. 
Επίσης, η κατάρτιση ικανών στελεχών για στρατηγικούς 
τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Ερευνητικών Ινστι-
τούτων και της Βιομηχανίας για την ικανοποίηση των 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Άρθρο 3:
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το ΠΜΣ απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη «Χημεία» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλ-
λοντος και Τροφίμων.

2. Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών- Επι-
στημολογία.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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3. Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία, Βιοδραστικές Ενώσεις.

Άρθρο 4:
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών, Επιστήμης 
Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Γεωλογίας και Κτη-
νιατρικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και 
πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικών Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται 
αποκλειστικά και μόνον δεκτοί στην 2η κατεύθυνση στην ενότητα της «Επιστημολογίας».

Άρθρο 5:
Χρονική Διάρκεια

1. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξά-
μηνα φοίτησης.

Άρθρο 6:
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν 
είκοσι (120). Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως ακολούθως: Για την απο-
νομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα και εργαστηριακά 
μαθήματα με συνολικό φόρτο 72 πιστωτικών μονάδων ECTS, με τις εξής προϋποθέσεις: α) τέσσερα (4) έως έξι (6) 
μαθήματα της εξειδίκευσης που έχει επιλέξει ο ΜΦ, β) δύο (2) εργαστηριακά μαθήματα της εξειδίκευσης που έχει 
επιλέξει ο ΜΦ, γ) δύο (2) μαθήματα από τις προσφερόμενες ενότητες του Π.Μ.Σ. εκτός της εξειδίκευσης που έχει 
επιλέξει ο φοιτητής και δ) το εργαστήριο Εργαστηριακής Έρευνας. Τα μαθήματα και τα εργαστηριακά μαθήματα 
κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα (Α’, Β’ και Γ) και πιστώνονται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS ανά 
εξάμηνο για τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’). Το Γ εξάμηνο διατίθεται για την Εργαστηριακή Έρευνα (12 ECTS) 
και γίνεται η έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (18 ECTS). To Δ’ εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά 
για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε αυτή και 
πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατεύθυνση (Ι): 
Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων

Α’ Εξάμηνο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS

1 Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης 6

2 Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία 6

3 Προχωρημένα Μαθήματα Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων 6

4 Προχωρημένο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης 12

Β’ Εξάμηνο

1 Εφαρμογές Νανοϋλικών στην Αναλυτική Χημεία 6

2 Προχωρημένα Μαθήματα Διεργασιών και Συσκευασίας Τροφίμων 6

3 Ειδικά θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων 6

4 Προχωρημένο Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Εργαστήριο Ελέγχου 
Ρύπανσης Περιβάλλοντος 12,έκαστο

Γ’ Εξάμηνο

1 Εργαστηριακή Έρευνα 12

2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18

Δ’ Εξάμηνο

Συνέχιση, Συγγραφή και Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας 30
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Κατεύθυνση (II):
Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών - Επιστημολογία (*)
Α’ Εξάμηνο
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Επιφανειακά Φαινόμενα-Ετερογενής Κατάλυση-Φωτοκατάλυση 6
2 Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων Υλικών 6
3 Υπολογιστική Χημεία- Στατιστική Μηχανική-Σχέση δομής ιδιοτήτων 6
4 Τεχνολογία Υλικών από Πετρέλαιο και Βιομάζα 6
5 Ιστορία της Χημείας (Ειδικά για την Επιστημολογία) 6

Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Υλικών ή Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας και 
Προσομοιώσεων (Ι) 12,έκαστο

Β’ Εξάμηνο
1 Λειτουργικά και Καταλυτικά Μοριακά Υλικά 6
2 Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού 6
3 Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών 6
4 Επιστημολογία της Χημείας (Ειδικά για την Επιστημολογία)
5 Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας και Προσομοιώσεων (II) ή Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας 12,έκαστο
Γ’ Εξάμηνο
1 Εργαστηριακή Έρευνα 12
2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18
Δ’ Εξάμηνο

Συνέχιση, Συγγραφή και Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας 30
(*) Τα Μαθήματα και τα Εργαστήρια θα συμπληρωθούν με μαθήματα και εργαστήρια από την ίδια ή άλλες κατευ-
θύνσεις του ΠΜΣ, ή από συναφή μεταπτυχιακά μαθήματα ή Εργαστήρια άλλων Τμημάτων.

Κατεύθυνση (III):
Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις
Α’ Εξάμηνο
A/A ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Συνθετική Χημεία, Στερεοχημεία-Μηχανισμοί, Φωτοχημεία 6

2 Βιο-οργανική και Βιο-ανόργανη Χημεία-δομή πεπτιδίων πρωτεϊνών 
και νουκλεϊκών οξέων 6

3 Προχωρημένη Βιοχημεία- Επίκαιρα Θέματα Βιοχημείας 6
4 Βιολογικές Μεμβράνες, Βιοσηματοδότηση 6
5 Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού (Ι) ή Εργαστήριο Βιοχημείας (Ι) 12,έκαστο
Β’ Εξάμηνο
1 Βιοχημεία Ξενοβιοτικών ενώσεων-Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές 6
2 Χημεία Διαγνωστικών και Φαρμακευτικών Ενώσεων 6
3 Ολική Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Φαρμακευτικών Ενώσεων 6
4 Εργαστήριο Βιοχημείας (II) ή Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού (II) 12,έκαστο
Γ’ Εξάμηνο
1 Εργαστηριακή Έρευνα 12
2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18
Δ’ Εξάμηνο
1 Συνέχιση, Συγγραφή και Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας 30

Άρθρο 7:
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 ν. 4485/2017.
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Άρθρο 8:
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η Υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Χημείας, είναι επαρκής για τις ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Οι ερευ-
νητικές δραστηριότητες του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Χημείας. 
Επιπλέον στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργεί Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, η οποία συνδέεται ηλεκτρονικά 
και συνεργάζεται με Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Άρθρο 9:
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10:
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Ο ετήσιος αναλυτικός προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ περιέχει την καταγραφή των εσόδων και των εξόδων ανά 
κατηγορία και έχει ως ακολούθως:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΜΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 
(2018-2023) ΠΟΣΟ ΚΑΤ ΕΤΟΣ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 30.000,00 € 6.000,00 €
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 60.000,00 € 12.000,00 €
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 10.000,00 € 2.000,00 €
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 30.000,00 € 6.000,00 €

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 25.000,00 € 5.000,00 €

6. Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 30.000,00 € 6.000,00 €
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0,00 € 0,00 €
8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις) 0,00 € 0,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 185.000,00 € 37.000,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 30.000,00 € 6.000,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 30.000,00 € 6.000,00 €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 100.000,00 € 20.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 5.000,00 € 1.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π. Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 5.000,00 € 1.000,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 0,00 € 0,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ 0,00 € 0,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017 0,00 € 0,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 5.000,00 € 1.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας -προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 10.000,00 € 2.000,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( = 30% Τελών Φοίτησης) 0,00 € 0,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 185.000,00 € 37.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους (Ερευνητικούς φορείς, ερευνητικά 
προγράμματα, χορηγίες δωρεές κλπ) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από χρη-
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ματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνες 
και Θρησκευμένων, από μέρος των Εσόδων των Ει-
δικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνες (ΕΛΚΕ) των 
Α.Ε.Ι και από κάθε άλλη νόμιμη πράξη, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α της παρ. 1 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143. τ.Α/28-6-2014) Δεν προβλέπονται τέλη φοί-
τησης.

Άρθρο 11:
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Προγράμματος και από τα αρμόδια όρ-
γανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Άρθρο 1:
Γενικές Διατάξεις

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του 
Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη 
συνεδρία με αριθμό 974/17-4-2018 και από τη Σύγκλητο 
του Ιδρύματος στη Συνεδρία αριθμ. 1046/5/26-4-2018, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ν. 4485/2017.

Άρθρο 2: 
Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση και η εξειδίκευση 
Επιστημόνων υψηλού μεταπτυχιακού επιπέδου που θα 
συμβάλλουν στην προαγωγή της Επιστήμης της Χημείας 
και της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Επίσης, η 
κατάρτιση ικανών στελεχών για στρατηγικούς τομείς της 
Δημόσιας Διοίκησης, των Πανεπιστημίων, των Ερευνητι-
κών Ινστιτούτων και της Βιομηχανίας και την ικανοποίη-
ση των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπου-
δών συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017): "Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις" και έχει ως στόχο να 
συμβάλλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των μετα-
πτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο 
των κατευθύνσεων του, με παράλληλη διατήρηση των 
βαθμών ελευθερίας και των δυνατοτήτων καινοτομίας 
τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε με-
ταπτυχιακού προγράμματος

Άρθρο 3:
Μετατττυχιακοί τίτλοι Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Χημεία, 
στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις:

1. Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλ-
λοντος και Τροφίμων.

2. Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών- Επι-
στημολογία.

3. Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις.

Άρθρο 4:
Αριθμός εισακτέων - Προϋποθέσεις, 
προσόντα εγγραφής στο ΠΜΣ

1. Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Η εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στις επιμέρους κατευθύνσεις γίνεται μετά από προκήρυ-
ξη δύο (2) φορές ετησίως, ήτοι μέχρι τέλος Αυγούστου 
και Ιανουαρίου. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται 
σε σαράντα (40) άτομα. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων 
είναι μεγαλύτερος από το προβλεπόμενο και υπάρχουν 
ισοβαθμούντες με τον τελευταίο εισαγόμενο σύμφωνα 
με τον πίνακα κατάταξης, τότε εγγράφονται όλοι οι ισο-
βαθμίσαντες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χη-
μείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών, Επιστή-
μης Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσι-
κής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Γεωλογίας και 
Κτηνιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνω-
ρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς 
και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Παιδα-
γωγικών Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται 
αποκλειστικά και μόνον δεκτοί στην 2η κατεύθυνση, 
στην ενότητα της «Επιστημολογίας».

2. Αίτηση συμμετοχής - δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην διαδικα-

σία εισαγωγής στο ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν σε 
ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα μέχρι τέλος 
Αυγούστου και Ιανουαρίου αντίστοιχα στη Γραμματεία 
του Τμήματος Χημείας τη σχετική αίτηση με τα εξής δι-
καιολογητικά:

- Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται και ηλεκτρονικά).
- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
- Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας 

πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (οι απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτε-
ρικού).

- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχι-
ακών σπουδών.

- Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών άρτιας γνώ-
σης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας για τους ημεδα-
πούς, επιπλέον δε της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. 
Για όσους υποψήφιους δεν διαθέτουν αποδεδειγμένη 
γνώση ξένης γλώσσας, η Επιτροπή επιλογής διαπιστώνει 
την επάρκεια με γραπτή εξέταση.

- Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

- Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέ-

ρεται τυχόν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και 
ερευνητική δραστηριότητα.

3. Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) γίνεται 

από την Επιτροπή επιλογής που ορίζεται από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος σύμφωνα με τα κριτήρια που ανα-
φέρονται στο άρθρο 34 ν. 4485/2017, με τις παρακάτω 
ποσοστώσεις:

i) Βαθμός πτυχίου, 50%
ii) Μέσος όρος βαθμών των μαθημάτων σχετικών με 

την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσουν, 20%.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18870 Τεύχος Β’ 1723/17.05.2018

iii) Πτυχιακή ή διπλωματική εργασία σχετική με τη 
Χημεία, 10%.

iv) Ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με 
τη Χημεία, 10% για δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό με 
κριτές ή 5% για ανακοίνωση σε Επιστημονικό Συνέδριο 
(ανεξαρτήτως αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων).

ν) Συνέντευξη, 10%.
vi) Καλή γνώση ξένης γλώσσας, επιπέδου Β21, σύμφω-

1 Για τα αγγλικά: Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAM-

BRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του 

Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) 

από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate 
(UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Aus-
tralia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) 
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate 
(UCLES).

• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH 
του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE 
COMMUNICATION- του EDEXCEL.

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRIN-
ITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATION-
AL (reading writing and listening) - COMMUNICATOR- και CITY 
& GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spo-
ken) - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την 
απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR -  και CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICA-
TOR (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής 
γνώσης).

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION 
(TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TEST-
ING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 
(CEF B2).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common 
European Framework equivalent level B2).

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council 
of Europe Level B2).

• Michigan State University - Certificate of English Language 
Competency (MSU - CELC): CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level
• Test of Interactive English, B2 Level
Για τα γαλλικά: Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του 

ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 
13 του ν. 3149/2003.

• DELF 1ER DEGRE (UNITES A1, Α2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICA T DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγεί το μέχρι 

το 1996).
• CERTIFICAΤ DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Su-

perieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de français, 
του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο Β2.

• CERTIFICAT  V.B.L. T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης
Για τα γερμανικά: Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του 

ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 
13 του ν. 3149/2003.

• GOETHE - ZERTIFIKAΤ Β2 του Ινστιτούτου Goethe.

να με τις προϋποθέσεις του αρθ. 34 παρ. 2 ν. 4485/2017.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν διαθέ-
τουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας των 
επιπέδων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και 
περιγράφονται κατωτέρω, η Επιτροπή επιλογής ορίζει 
γραπτή εξέταση των Υποψηφίων στην αγγλική, γαλλική 
ή γερμανική σε κείμενο ορολογίας.

Ως Εξεταστές για την ξένη γλώσσα μπορούν να ορί-
ζονται Καθηγητές του Τμήματος ή και ένα μέλος ΕΕΔΙΠ 
της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι δύο Εξεταστές βαθ-
μολογούν ισότιμα. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας 
καταγράφεται με τον τελικό χαρακτηρισμό: Επιτυχώς 
ή ανεπιτυχώς και όχι με αριθμητικό βαθμό. Αποτυχία 
στην εξέταση της ξένης γλώσσας σημαίνει μη αποδοχή 
στο ΠΜΣ.

νii) Οι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων εκτός των Τμημά-
των Χημείας και Χημικών Μηχανικών θα πρέπει να διδα-
χθούν και να εξετασθούν σε 3 το μέγιστο προπτυχιακά 
εξαμηνιαία μαθήματα (το ένα εκ των οποίων θα μπο-
ρεί να είναι εξαμηνιαίο εργαστήριο), από τα παρακάτω 
τέσσερα (4) βασικά μαθήματα Χημείας ήτοι: Ανόργανη 
Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσικο-
χημεία.

Επίσης θα πρέπει να διδαχθούν και να εξετασθούν 
σε δύο το μέγιστο μαθήματα κατεύθυνσης που ορίζει 
ο Επιβλέπων Καθηγητής.

viii) Μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής (ΣΕ) και την σχετική απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, επιτρέπεται να γίνονται δεκτές και αιτήσεις 
επι πτυχίω φοιτητών, οι οποίοι χρωστούν κατ’ ανώτατο 
όριο πέντε (5) μαθήματα την εξεταστική περίοδο της 
προκήρυξης ώστε να γίνουν δεκτοί εάν λάβουν το πτυ-
χίο του εγκαίρως. Στην περίπτωση αυτή, οι επί πτυχίω 
φοιτητές οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση, καταθέτουν μαζί 
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, έντυπο Υπεύθυνης Δή-
λωσης, στην οποία θα αναφέρουν ότι εφόσον γίνουν 
δεκτοί στο ΠΜΣ, υποχρεούνται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας ενός μηνός να καταθέσουν πλήρη αναλυ-
τική βαθμολογία πτυχίου και στον συντομότερο χρόνο 
το πτυχίο τους ή αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. 
Στην περίπτωση κατά την οποία μέσα στο προαναφε-
ρόμενο χρονικό διάστημα, δεν υποβάλλουν αντίγραφο 
πτυχίου, θα διαγράφονται αυτομάτως από τον κατάλογο 
των υποψηφίων και τη θέση τους θα καταλαμβάνουν οι 
πρώτοι επιλαχόντες στη σειρά κατάταξης.

Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι Υποψήφιοι συγκεντρώ-
σουν βαθμολογία 50% και άνω του αθροίσματος των 
ανωτέρω κριτηρίων.

Άρθρο 5
Εγγραφή επιτυχόντων και δηλώσεις μαθημάτων

Οι εγγραφές των επιτυχόντων ΜΦ αρχίζουν μετά 
από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος που 
έπεται της συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, 

• ZERTIFIKAΤ DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου 
Goethe.

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE 
DEUTSCH.

• ZERTIFIKA TV.B.L. Τ SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης
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στην οποία επικυρώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων. Η 
χρονική διάρκεια των εγγραφών ορίζεται σε δέκα (10) 
ημέρες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγ-
γραφή είναι:

α) μία (1) φωτογραφία, και
β) μία φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας εκτός 

αν κριθούν απαραίτητα και περαιτέρω δικαιολογητικά 
μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι 
σχετικές δηλώσεις καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στην 
ατομική μερίδα του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/
τριας. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι, 
προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν επίσης:

1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση 
πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη ανα-
γνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)

2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας2

Επιτυχών υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσκομίσει 
κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, αποκλείεται 
και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη 
σειρά κατάταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν σχετικές πλη-
ροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος:

(Web.www.chem.uoi.gr, Email:gramchem@cc.uoi.gr, 
Τηλ. 2651007225, Fax: 2651007006)

Άρθρο 6:
Χρονική διάρκεια σπουδών 
και κανονισμός φοίτησης

1. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση του ΜΔΕ ορί-
ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι 
δυνατόν, σε περίπτωση που υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο 
συνεργασίας σε επίπεδο ΠΜΣ με ημεδαπό ή αλλοδα-
πό ΑΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3685/2008, να 
αναγνωρίζεται ο χρόνος μεταπτυχιακών σπουδών που 
διανύθηκε σε ισότιμη πανεπιστημιακή μονάδα της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο 
και να συντέμνεται ανάλογα ο χρόνος της προηγούμενης 
παραγράφου του άρθρου τούτου.

3. Οι φοιτητές του ΠΜΣ πρέπει να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης σε δύο έτη (τέσσερα διδακτικά εξάμη-
να). Η τελευταία εξεταστική περίοδος για την απόκτηση 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι αυτή 
του Σεπτεμβρίου με τη λήξη του τέταρτου εξαμήνου 
σπουδών. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του κάθε μα-
θήματος και την επιτυχή περάτωση του,είναι απαραίτη-
τη προϋπόθεση ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει τα 
4/5 των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν 
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι 
δυνατό, ιδίως σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα του 
χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου, να παρατείνεται 

2 Όλοι οι τίτλοι της αλλοδαπής για την απόδειξη της γνώσης 
ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομισθούν σε πρωτότυπο ή σε 
ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς 
αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντί-
γραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε 
το πρωτότυπο).

μέχρι ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή και ο χρόνος 
φοίτησης.

5. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση ΜΔΕ 
ορίζεται στα τρία έτη. Πέραν αυτών και των χρονικών 
ορίων των παραγράφων 3 και 4 ο φοιτητής διαγράφεται 
από το ΠΜΣ.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος και κατόπιν γραπτής αιτιολο-
γημένης συναίνεσης του Επιβλέποντα Καθηγητή είναι 
δυνατό να παρατείνεται ή να αναστέλλεται η φοίτηση 
για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
συνολικά τα δύο (2) εξάμηνα σπουδών, σύμφωνα με την 
παρ. 2 αρθ. 33 ν. 4485/2017. Ο ΜΦ που θα επαναλάβει 
τη φοίτηση’ του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθή-
σει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές 
ασκησεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυ-
χώς πριν από τη αναστολή της φοίτησης του. Ο ΜΦ που 
παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης ή παράταση, όταν 
επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται 
στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως 
μεταπτυχιακού φοιτητή. Μετά το πέρας της παράτασης 
ο ΜΦ διαγράφεται εάν δεν έχει διεκπεραιώσει τις υπο-
χρεώσεις του.

Οι ΜΦ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια δεν δι-
καιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής τους.

7. Τα εξάμηνα διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ 
πρέπει να περιλαμβάνουν 13 εβδομάδες και διεξάγονται:

Το χειμερινό εξάμηνο από τις αρχές Οκτωβρίου κάθε 
ακαδημαϊκού έτους έως το τέλος Ιανουαρίου. Αρχές 
Φεβρουαρίου διενεργούνται οι προφορικές ή γραπτές 
εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου.

Το εαρινό εξάμηνο από την τρίτη εβδομάδα του Φε-
βρουαρίου έως το τέλος Μαΐου του αντιστοίχου έτους. 
Εντός του Ιουνίου διενεργούνται οι προφορικές ή γρα-
πτές εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου. Κατά τον μήνα 
Σεπτέμβριο διενεργούνται οι επαναληπτικές εξετάσεις 
τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου.

8. Η φοίτηση στο επόμενο εξάμηνο προϋποθέτει καταρ-
χήν επιτυχή περάτωση των σπουδών του προηγούμενου 
εξαμήνου καθώς και επιτυχή συμμετοχή στις αντίστοι-
χες εξετάσεις όλων των μαθημάτων του εξαμήνου. ΜΦ 
που αποτυγχάνει, και κατά την επαναληπτική εξεταστι-
κή περίοδο του Σεπτεμβρίου, στις εξετάσεις μαθήματος 
οποιουδήποτε εξαμήνου ή απέχει από τις εξετάσεις αυτές, 
οφείλει να επαναλάβει τη φοίτηση ως προς το μάθημα στο 
οποίο απέτυχε στο χειμερινό ή εαρινό αντίστοιχα εξάμηνο 
του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που ο ΜΦ επιλέξει την 
παράταση των σπουδών του για να παρακολουθήσει το 
μάθημα στο οποίο απέτυχε, υποβάλει αίτηση παράτασης 
του χρόνου φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρό-
ντος άρθρου, κατοχυρώνονται όμως τα μαθήματα στα 
οποία φοίτησε επιτυχώς. Αν ο ΜΦ απορριφθεί και πάλι ή 
απέχει από τις εξετάσεις, έχοντας εξαντλήσει τον χρόνο 
ανώτατης διάρκειας των σπουδών (περιλαμβανομένης 
της παράτασης), διαγράφεται από το ΠΜΣ. 

9. Κάθε μάθημα διδάσκεται εβδομαδιαίως ανάλογα με 
το ειδικότερο-αναλυτικό-πρόγραμμα μαθημάτων. Τυχόν 
απώλεια ωρών διδασκαλίας εξαιτίας οποιουδήποτε λό-
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γου, πέραν των επίσημων αργιών του Πανεπιστήμιου, αναπληρώνεται από τους διδάσκοντες σε ημέρες και ώρες 
που ανακοινώνονται εγκαίρως.

10. Το πρόγραμμα των μαθημάτων με τα ονόματα των διδασκόντων ανά εξάμηνο σπουδών και ανά μάθημα μετά 
από την έγκριση του από την Συνέλευση του Τμήματος δημοσιεύεται και αναρτάται κατ’ έτος στον Οδηγό Σπουδών 
του ΠΜΣ. Στον Οδηγό Σπουδών περιέχονται επίσης πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΜΦ 
καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των επιμέρους κατευθύνσεων του ΠΜΣ.

Άρθρο 7:
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως ακολούθως: Για την απονομή του 
Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα και εργαστηριακά μαθήματα 
με συνολικό φόρτο 60 πιστωτικών μονάδων ECTS, με τις εξής προϋποθέσεις:α) τρία (3) μαθήματα της κατεύθυνσης 
που έχει επιλέξει ο ΜΦ, η εναλλακτικά δύο μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει και ένα μάθημα ανά εξάμη-
νο, από οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση β) ένα (1) εργαστηριακό μάθημα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο ΜΦ. 

Τα μαθήματα και τα εργαστηριακά μαθήματα κατανέμονται στα δυο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’) και πιστώνονται με 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. Το Γ εξάμηνο διατίθεται για την Εργαστηριακή Έρευνα (12 ECTS) 
και γίνεται η έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (18 ECTS). To Δ’ εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά 
για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε αυτή και 
πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται 
για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατεύθυνση (Ι):
Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων
Α’ Εξάμηνο
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης 6
2 Περιβαλλοντική Χημεία και Τεχνολογία 6
3 Προχωρημένα Μαθήματα Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων 6
4 Προχωρημένο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης 12
Β’ Εξάμηνο
1 Εφαρμογές Νανοϋλικών στην Αναλυτική Χημεία 6
2 Προχωρημένα Μαθήματα Διεργασιών και Συσκευασίας Τροφίμων 6
3 Ειδικά θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων 6

4 Προχωρημένο Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
ή Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος 12,έκαστο

Γ’ Εξάμηνο
1 Εργαστηριακή Έρευνα 12
2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18
Δ’ Εξάμηνο

Συνέχιση, Συγγραφή και Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας 30

Κατεύθυνση (II):
Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών - Επιστημολογία (*)
Α’ Εξάμηνο
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Επιφανειακά Φαινόμενα-Ετερογενής Κατάλυση-Φωτοκατάλυση 6
2 Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων Υλικών 6
3 Υπολογιστική Χημεία- Στατιστική Μηχανική-Σχέση δομής ιδιοτήτων 6
4 Τεχνολογία Υλικών από Πετρέλαιο και Βιομάζα 6
5 Ιστορία της Χημείας (Ειδικά για την Επιστημολογία) 6

Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Υλικών ή
Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας και Προσομοιώσεων (Ι) 12,έκαστο
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Β’ Εξάμηνο
1 Λειτουργικά και Καταλυτικά Μοριακά Υλικά 6
2 Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού 6
3 Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Πολυμερών 6
4 Επιστημολογία της Χημείας (Ειδικά για την Επιστημολογία)
5 Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας και Προσομοιώσεων (II) ή Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας 12,έκαστο
Γ’ Εξάμηνο
1 Εργαστηριακή Έρευνα 12
2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18
Δ’ Εξάμηνο

Συνέχιση, Συγγραφή και Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας 30
(*) Τα Μαθήματα και τα Εργαστήρια θα συμπληρωθούν με μαθήματα και εργαστήρια από την ίδια ή άλλες κατευ-
θύνσεις του ΠΜΣ, ή από συναφή μεταπτυχιακά μαθήματα ή Εργαστήρια άλλων Τμημάτων.

Κατεύθυνση (III):
Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις
Α’ Εξάμηνο
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ECTS
1 Συνθετική Χημεία, Στερεοχημεία-Μηχανισμοί, Φωτοχημεία 6
2 Βιο-οργανική και Βιο-ανόργανη Χημεία-δομή πεπτιδίων πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων 6
3 Προχωρημένη Βιοχημεία- Επίκαιρα Θέματα Βιοχημείας 6
4 Βιολογικές Μεμβράνες, Βιοσηματοδότηση 6
5 Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού (Ι) ή Εργαστήριο Βιοχημείας (Ι) 12, έκαστο
Β’ Εξάμηνο
1 Βιοχημεία Ξενοβιοτικών ενώσεων-Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές 6
2 Χημεία Διαγνωστικών και Φαρμακευτικών Ενώσεων 6
3 Ολική Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Φαρμακευτικών Ενώσεων 6
4 Εργαστήριο Βιοχημείας (II) ή Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού (II) 12, έκαστο
Γ’ Εξάμη
νο
1 Εργαστηριακή Έρευνα 12
2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18
Δ’ Εξάμηνο
1 Συνέχιση, Συγγραφή και Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας 30

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας των μαθημάτων και σε 
άλλες γλώσσες.

Άρθρο 8:
Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις

1. Τα μαθήματα στο ΠΜΣ κατανέμονται σε τέσσερα εξάμηνα. Η έναρξη και η διάρκεια των εξαμήνων ορίζεται 
όπως αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 6 του παρόντος.

2. Οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο σε ειδικό έντυπο, το οποία 
παρέχει η Γραμματεία. Η δήλωση γίνεται σε ημερομηνίες που ανακοινώνει η Γραμματεία. Η δήλωση αυτή μπορεί 
να γίνεται και ηλεκτρονικά, εφόσον οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχουν αυτή τη δυνατότητα.

3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του 
ΠΜΣ. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια, στις 
ερευνητικές δραστηριότητες του ΠΜΣ, στα σεμινάρια, στις πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική για τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κατευθύνσεων. Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα για λιγότερο 
από το 80% των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και υπο-
χρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.

4. Για κάθε ΜΦ ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος,ύστερα από πρόταση της. Σε ένα μέλος ΔΕΠ ως επι-
βλέπων Καθηγητής. Η ΣΕ και ο Επιβλέπων Καθηγητής έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της 
πορείας των σπουδών του ΜΦ.

5. Στους ΜΦ οι οποίοι έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους πλην της συγγραφής της διπλωματικής ερ-
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γασίας είναι δυνατό να ανατίθεται άμισθο επικουρικό 
διδακτικό έργο (φροντιστηριακές ασκήσεις, επίβλεψη 
προπτυχιακών φοιτητικών εργαστηρίων κ.λπ.) έπειτα 
από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Το έργο 
αυτό αναγνωρίζεται με σχετική βεβαίωση της Γραμματεί-
ας του Τμήματος. Επίσης οι ΜΦ μπορούν να συμμετέχουν 
σε επιτηρήσεις στις εξεταστικές περιόδους, ανάλογα με 
τις ανάγκες του Τμήματος.

Σε περίπτωση οικονομικής δυνατότητας μπορεί να 
προσφερθεί ωριαία οικονομική ενίσχυση σε ΜΦ του 
ΠΜΣ του Τμήματος ή και των άλλων μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων που επιβλέπει το Τμήμα, για να προσφέρουν 
έμμισθο επικουρικό έργο. 

Η επιλογή των έμμισθων ΜΦ γίνεται μετά από προκή-
ρυξη των θέσεων και σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Συνεισφορά του βαθμού πτυχίου κατά 50%
(β) Βαθμολογία σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα 

και τυχόν προπτυχιακά μαθήματα (που τυχόν του έχουν 
ορισθί ως μη χημικού) και συνεισφορά του μέσου όρου 
των μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά 20%

(γ) Συνεισφορά του μέσου όρου των προπτυχιακών 
μαθημάτων του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου που δρα-
στηριοποιείται ο Υποψήφιος κατά 10% 

(δ) Συνεισφορά της ερευνητικής δραστηριότητας του 
Υποψήφιου (Ανακοινώσεις 5%, δημοσιεύσεις, δίπλωμα 
Master 10%).

(ε) Συνεισφορά άμισθης προϋπηρεσίας κατά 10% (η) 
Προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν τύχει της έμμισθης 
προϋπηρεσίας.

Επιπλέον (1) να δηλώνουν οι Υποψήφιοι στην αίτησή 
τους τα Εργαστήρια στα οποία επιθυμούν να υπηρετή-
σουν (μέχρι δύο προτιμήσεις), (2) να προηγούνται οι αι-
τήσεις των ΥΔ, εφ’ όσον βέβαια οι αιτούντες ΥΔ δεν έχουν 
υπερβεί τον μέγιστο χρόνο διδακτορικών σπουδών και 
(3) να καθιερωθεί ο συντελεστής συνάφειας με τον οποίο 
θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα των κριτηρίων 
(α)-(η). Ο συντελεστής συναφείς αναλύεται ως εξής:

1) Συντελεστής 1.0
Πτυχιούχοι Χημείας, ΜΦ του ΠΜΣ του τμήματος Χη-

μείας για όλα τα εργαστήρια του Τμήματος
Πτυχιούχοι Βιολογίας, ΜΦ του ΠΜΣ του τμήματος Χη-

μείας για το Εργαστήριο Βιοχημείας
Πτυχιούχοι Γεωπονίας τμήματος Επιστήμης και Δια-

τροφής και Τεχνολόγοι
Τροφίμων ΤΕΙ, ΜΦ του ΠΜΣ του τμήματος Χημείας για 

το Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων
Πτυχιούχοι Φυσικοί ΜΦ του ΠΜΣ του τμήματος Χημεί-

ας για εργαστήριο Φυσικοχημείας
2) Συντελεστής 0.9
Πτυχιούχοι άλλων Σχολών, ΜΦ όλων των μεταπτυχια-

κών προγραμμάτων του Τμήματος Χημείας

Άρθρο 9:
Διπλωματική εργασία

Προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
διπλωματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) εκτός από την επιτυχή 
αξιολόγηση των μαθημάτων, αποτελεί και η επιτυχής 
ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.

1. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος 

τριμελής Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο Επιβλέ-
πων και δύο (2) επιπλέον Καθηγητές. ή Ερευνητές των 
βαθμίδων Α’, Β ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο της εργασίας. Το ένα μέλος είναι ο Επιβλέ-
πων της διπλωματικής εργασίας και τα άλλα δύο (2) είναι 
Εξεταστές.

2. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ορι-
στεί από την αρχή του γ’ εξαμήνου (υποχρεωτικά δε μέχρι 
την έναρξη του δ’ εξαμήνου) μετά από συμφωνία του ΜΦ 
με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Όταν το θέμα επιλεγεί, 
αυτό δηλώνεται από τον ΜΦ και τον Επιβλέποντα Κα-
θηγητή στη Γραμματεία σε ειδικό έντυπο.

3. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος του 
δ’ εξαμήνου στην τριμελή Επιτροπή. Μέγιστος χρόνος 
κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται το ένα 
ακαδημαϊκό έτος μετά το πέρας του δ’ εξαμήνου, εκτός 
και αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους απο-
φαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος.

4. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται 
δημόσια, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον 
επιβλέποντα και ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν την παρουσίαση. Μετά το πέρας 
της δημόσιας υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας 
από τον ΜΦ, η τριμελής εξεταστική Επιτροπή συνεδριά-
ζει προκειμένου να την αξιολογήσει και τη βαθμολογεί, 
σε δεκάβαθμη βαθμολογική κλίμακα, σε ειδικό φύλλο 
αξιολόγησης το οποίο παρέχει η Γραμματεία.

Άρθρο 10:
Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

1. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εξετάζονται γραπτά 
ή/και προφορικά ή με απαλλακτική εργασία και προφο-
ρική υποστήριξη της και αξιολογούνται στη δεκάβαθμη 
βαθμολογική κλίμακα.

2. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης απαιτούνται 120 ECTS.

3. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ-
σης προκύπτει από τον αλγόριθμο: βαθμός Μ.Δ.Ε.= 30% 
x Μ.Ο. βαθμολογίας μαθημάτων + 70% x βαθμός διπλω-
ματικής εργασίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Άρθρο 11:
Αποφοίτηση

I. Προκειμένου να χορηγηθεί στο μεταπτυχιακό φοι-
τητή βεβαίωση αποφοίτησης και να του απονεμηθεί το 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) θα πρέπει:

Ι. Να έχει συγκεντρώσει το σύνολο των ECTS (βλ. άρ-
θρο 10)

II. Να υποβάλει στη Γραμματεία τα παρακάτω:
Α) Ψηφιακό αντίγραφο της διπλωματικής του εργασίας
Β) Βεβαίωση από την Κεντρί κή Βιβλιοθήκη ότι έχει 

καταθέσει αντίγραφο της διπλωματικής του εργασίας και 
ότι δεν έχει εκκρεμότητες ως συνδρομητής της

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση ή Βεβαίωση της Δ/νσης Φοιτη-
τικών Κατοικιών για τη μη ύπαρξη Οικονομικών εκκρε-
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μοτήτων.
Δ) Να έχει παραδώσει στη Γραμματεία το Δελτίο Φοι-

τητικού Εισιτηρίου και το Βιβλιάριο Ασφάλισης.
Στη συνέχεια, η Συνέλευση του του Τμήματος αποφα-

σίζει για την απονομή του Μ.Δ.Ε. στον μεταπτυχιακού 
φοιτητή.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθη-
ση του ΠΜΣ απονέμεται Μ.Δ.Ε., το οποίο υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο του τμήματος, τον Κοσμήτορα και τον 
Πρύτανη.

Στον απόφοιτο του ΠΜΣ μπορεί να χορηγείται, πριν 
από την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης του 
Προγράμματος.

Ο κάτοχος του Μ.Δ.Ε. δικαιούται να λάβει δωρεάν δύο 
αντίγραφα του Διπλώματος και περισσότερα, εφόσον 
καταβάλει στο Ταμείο του Πανεπιστημίου παράβολο, 
το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Πρυ-
τανικού Συμβουλίου.

Η απονομή των Μ.Δ.Ε. γίνεται δημοσίως και συγχρόνως 
με την απονομή των πτυχίων του οικείου Τμήματος.

Άρθρο 12: 
Χρονική διάρκεια απόκτησης 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) 
εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτη-
ση ΜΔΕ είναι 3 έτη από την ημερομηνία εγγραφής (μη 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου κατά τον οποίον ο 
ΜΦ έχει, πιθανόν, αναστείλει ή παρατείνει τη φοίτηση 
του μετά από έγκριση της ΣΕΜΣ). Σε περίπτωση που 
έχει εγκριθεί αναστολή ή παράταση σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 η φοίτηση μπορεί να παραταθεί μέχρι τα 
τέσσερα έτη. Πέραν αυτών ο ΜΦ διαγράφεται αυτόματα.

Άρθρο 13:
Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ

(Συλλογικά και μονομελή όργανα του ΠΜΣ, Διδάσκο-
ντες και Επιβλέποντες)

1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (Κα-
θηγητές και Λέκτορες) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017 καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων. Για την οργάνωση και λειτουργία του 
ΠΜΣ, αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ του Τμήματος, 
η Συνέλευση του Τμήματος, η Κοσμητεία της Σχολής, η 
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου και η Επιτροπή Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΕΜΣ) 
για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με το 
άρθρο 31, του ν. 4485/2017.

Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις κατωτέρω αρμο-
διότητες.

Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ.

Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή του 
ΠΜΣ.

Ορίζει τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών ΠΜΣ 
άλλων τμημάτων στα οποία μετέχει το τμήμα.

Ορίζει την Επιτροπή επιλογής υποψηφίων ΜΦ.
Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των 

μεταπτυχιακών μαθημάτων.
Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέ-

πτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με το άρθρο 
36, παράγραφος 5 του ν. 4485/2017.

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την πα-
ρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προ-
γράμματος. Απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και 
εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή 
θητεία. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανα-
νεωθεί μία φορά.

Ο Διευθυντής κάθε ΠΜΣ (ΔΜΣ) είναι μέλος της ΣΕ και 
ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει 
της ΣΕ, είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 
του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και 
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 
και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυ-
ντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύ-
ματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί 
να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες 
και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του 
έργο ως Διευθυντής.

Ο ΔΜΣ εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος κάθε 
θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του 
ΠΜΣ και ειδικότερα ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα: Έχει 
την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού του ερευ-
νητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού ΠΜΣ, 
τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί η 
Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή, οι οποί-
ες συγκροτούνται από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμή-
ματος, ερευνητές που υποδεικνύονται από το συνεργα-
ζόμενο ερευνητικό φορέα, κατ’ αναλογία του αριθμού 
των διδασκόντων τους στο ΠΜΣ για διετή θητεία, καθώς 
και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του μεταπτυχια-
κού προγράμματος, που εκλέγονται από τους φοιτητές 
του μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία. 
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή είναι επταμελής και η 
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή είναι εννεαμελής. Ο Πρό-
εδρος της, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, 
προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική στή-
ριξη του προγράμματος και σε περίπτωση συνεργασίας 
αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων ή άλλων 
ερευνητικών φορέων, από το αυτοδύναμο Τμήμα. Σε ει-
δικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθμη λει-
τουργία του ΠΜΣ, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση 
της Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής, 
Πρόεδρος ή/και Διευθυντής αναλαμβάνει μέλος ΔΕΠ από 
άλλο Τμήμα από αυτό που έχει τη διοικητική στήριξη του 
ΠΜΣ, ακόμη και από τομή αυτοδύναμο Τμήμα.

Τη διδασκαλία του ΠΜΣ αναλαμβάνουν οι αναφερόμε-
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νοι στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 όπως 
εξειδικεύονται από τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευ-
σης του Τμήματος.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις με-
ταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 14:
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι 
χώροι και τα εργαστήρια του Τμήματος καθώς και του 
Ιδρύματος. Στο Τμήμα Χημείας υπάρχουν επίσης συγκρο-
τημένες ερευνητικές ομάδες σε πολλά ερευνητικά πεδία 
με αξιόλογη δραστηριότητα καθώς και ποικιλία τμημα-
τικών οργάνων στα φοιτητικά και ερευνητικά εργαστή-
ρια του Τμήματος. Όλες οι παραπάνω μονάδες-κέντρα 
καθώς και η οργανολογία θα χρησιμοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση του Π.Μ.Σ.

Οι ΜΦ έχουν τη δυνατότητα, μετά από έγκριση του 
Τομέα και του Επιβλέποντα Καθηγητή να χρησιμοποιούν 
τους χώρους και την υλικοτεχνική υποδομή των θεσμοθε-
τημένων ερευνητικών εργαστηρίων. Το Τμήμα θα κατα-
βάλλει προσπάθεια να διαθέτει σε ΜΦ οι οποία έμπρακτα 
εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σταθμούς εργασίας 
σε ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς χώρους, εφόσον οι 
δυνατότητες σε χώρους και υλικοτεχνική υποδομή το 
επιτρέπουν.

Άρθρο 15:
Πόροι του ΠΜΣ

1. Μέρος του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται 
από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
και το υπόλοιπο από ερευνητικούς φορείς, από ερευνη-
τικά προγράμματα, χορηγίες κ.λπ.

2. Η διαχείριση τυχόν εσόδων των ΠΜΣ γίνεται από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κατανέμονται ως 
εξής:

α) για Αντιδραστήρια - Αναλώσιμα εργαστηρίων, Προ-
μήθεια, Συντήρηση, Αναβάθμιση Εργαστηριακού Εξο-
πλισμού, Μετακινήσεις διδασκόντων, Παρακολούθηση 
συνεδρίων και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
Έξοδα Δημοσιεύσεων.

β) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος 

που αφορούν το ΠΜΣ και
γ) για τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις υπέρ 

του Ε.Λ.Κ.Ε.
Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χο-

ρηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για 
κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφω-
να με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 16:
Ισχύς και Διάρκεια λειτουργίας

Ο παρών Κανονισμός αντικαθιστά τον προηγούμενο, ο 
οποίος ίσχυε με την υπ’ αριθμό απόφαση της Συνέλευση 
του Τμήματος. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει 
από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Άρθρο 17:
Διαδικασίες Αξιολόγησης

Οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των 
διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, θα 
πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αξιολό-
γησης των ΠΜΣ, τον οποίο θα εγκρίνει η Σύγκλητος του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για όλα τα ΠΜΣ του Ιδρύματος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 18: 
Λοιπές και Μεταβατικές διατάξεις

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τον παρό-
ντα Εσωτερικό Κανονισμό αρμόδιο όργανο για να απο-
φανθεί είναι η Συνέλευση του Τμήματος.

Ειδικότερα όσον αφορά τους εκκρεμούντες ΜΦ των 
προηγούμενων ΠΜΣ, εάν ο αντίστοιχος Επιβλέπων Κα-
θηγητής διαπιστώνει ότι ο ΜΦ δεν ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του, μπορεί να υποβάλει στην Συντονιστική 
Επιτροπή έγγραφο παραίτησης από την επίβλεψη του 
συγκεκριμένου ΜΦ που επικυρώνεται από την Συνέλευ-
ση του Τμήματος. Στις περιπτώσεις όπου ο επιβλέπων 
Καθηγητής αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του, απαι-
τείται άμεσα η αντικατάσταση του. Σε διαφορετική περί-
πτωση ο εν λόγω ΜΦ διαγράφεται μετά από απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 27 Απριλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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