
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«Κατάλυση και Εφαρμογές της» 
 

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) θα λειτουργήσει από το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κατάλυση και Εφαρμογές της», σύμφωνα 
με τις διατάξεις: 
α) της υπ’ αριθ.117/2-10-2015 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ 2276/21-10-2015, τ.Β’), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 262/26-8-2016 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 2917/13-9-2016). 
β) του Νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’).  
 
Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνει τις διατάξεις για την αναμόρφωση και 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Κατάλυση και Εφαρμογές της» όπως ορίζονται στις υπ’ αριθ.117/2-
10-2015 (ΦΕΚ 2276/21-10-2015, τ.Β’) και 262/26-8-2016 (ΦΕΚ 2917/13-9-2016) Πρυτανικές 
Πράξεις.  
  
Ο αναθεωρημένος και προσαρμοσμένος στις τρέχουσες ανάγκες Κανονισμός Λειτουργίας 
έχει εγκριθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 
(Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Χημείας του Ε.Κ.Π.Α.  
 
Ο Κανονισμός Λειτουργίας αποβλέπει:  
α) Να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις για την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και τη φοίτηση των Mεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) μέχρι την αποπεράτωση 
των σπουδών τους.  
β) Να προσδιορίσει το δομικό πλαίσιο μιας απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ 
διδασκόντων, σπουδαστών και διοικητικών υπαλλήλων, με απώτερο σκοπό την ομαλή 
διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου.  

 
Άρθρο 2 

Δομή ΠΜΣ 

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με 
τίτλο «Κατάλυση και Εφαρμογές της» με τις εξής κατευθύνσεις:  
Α) Ομογενής Κατάλυση 
Β) Ετερογενής Κατάλυση 
 

Άρθρο 3 
Όργανα του Π.Μ.Σ. 

Τα όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:  
α) Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 
β) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. (και Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ε.Y.). 
γ) Η Σ.Ε. που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

 
Άρθρο 4 

Οργανωτική και Διοικητική Δομή 

Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας υπό την 
επίβλεψη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.  
 



 
Άρθρο 5 

Διδάσκοντες και Ανάθεση μαθημάτων 

Με εισήγηση του αρμόδιου Τομέα και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., τη διδασκαλία των μαθημάτων 
και τις ασκήσεις αναλαμβάνουν (Ν3685/2008, αρθρ.5, παρ.1,2 και 3): 
α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών ή 
άλλων Α.Ε.Ι, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί 
επιστήμονες ή διδάσκοντες βάση του ΠΔ 407/80. (ΦΕΚ 112Α’) , οι οποίοι είναι κάτοχοι Δ.Δ. 
β) Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή ερευνητική και συγγραφική 
δραστηριότητα. 
γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ. 
 

Άρθρο 6 
Προκήρυξη θέσεων – Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Η προκήρυξη για την επιλογή εισακτέων Μ.Φ. γίνεται κάθε χρόνο με συγκεκριμένη 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Χημείας (http://www.chem.uoa.gr).  
 
Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ., γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Σχολών Θετικών 
Επιστημών, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Μηχανολόγων Μηχανικών 
Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
(με την προϋπόθεση πιστοποιητικού αναγνώρισης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ).  
 
Επιπλέον του Πτυχίου, κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται από τη Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ. Η επιλογή των υποψηφίων Μ.Φ. για το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει οπωσδήποτε 
προφορική συνέντευξη.  
 
Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφίων φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των 
παρακάτω κριτηρίων:  
α) Στοιχεία σχετικά με την επιστημονική κατάρτιση και την επαγγελματική κατεύθυνση του 
υποψηφίου που θα προκύψουν από προφορική συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής 
επιλογής. 
β) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών 
Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία.  
γ) Βαθμός πτυχίου ή και συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.  
δ) Επιδόσεις σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ.  
ε) Περιεχόμενο διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό επίπεδο).  
στ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια. 
ζ) Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
 
Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορούν να καθοριστούν συμπληρωματικά υποχρεωτικά μαθήματα 
από τη Σ.Ε. 
 



Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, η επιτροπή επιλογής καταρτίζει πίνακα των 
υποψηφίων με σειρά επίδοσης και αποφασίζει για τον τελικό αριθμό εισακτέων και την 
τελική σειρά επιτυχίας.  
 
Μετά την εισήγηση της επιτροπής επιλογής προς τη Σ.Ε. και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τμήματος, οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα Χημείας ως Μ.Φ. του Π.Μ.Σ.  
 

Άρθρο 7 
Προϋποθέσεις για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

Για την επιτυχή περάτωση των σπουδών κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει: 
α) Να παρακολουθήσει, να ασκηθεί και να εξεταστεί με επιτυχία στα προβλεπόμενα 
μαθήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της 117/2-10-2015 Πρυτανικής Πράξης (ΦΕΚ 
2276/21-10-2015, τ.Β’).  
β) Να εκπονήσει, να συγγράψει και να παρουσιάσει Ερευνητική Διπλωματική Εργασία. 
γ) Να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. 
Για τον υπολογισμό του βαθμού του Μ.Δ.Ε, ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων 
πολλαπλασιάζεται με το 1/3 και ο βαθμός της ερευνητικής εργασίας με το 2/3. Το άθροισμα 
των δύο αυτών γινομένων αποτελεί το βαθμό του Μ.Δ.Ε. 
 
Για την απονομή του τίτλου σπουδών του Μ.Δ.Ε., η ελάχιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε 
τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της 117/2-10-2015 Πρυτανικής 
Πράξης (ΦΕΚ 2276/21-10-2015, τ.Β’) και δεν ανάγεται σε προϋπόθεση απόκτησης ή 
κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
 
Σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής δεν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του 
στον παραπάνω προβλεπόμενο χρόνο, κατόπιν αιτήσεως, και με τη σύμφωνη γνώμη του 
επιβλέποντος του Μ.Φ. η Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. παράταση της φοίτησης για 
ορισμένο χρονικό διάστημα. Παράταση μπορεί να ζητηθεί επίσης σε περίπτωση αλλαγής 
θέματος της διπλωματικής εργασίας. 
 
Ο Μ.Φ. ενημερώνεται εγγράφως για τη χορήγηση της παράτασης και την πιθανή διαγραφή 
του σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των υποχρεώσεών του. 
 
Εάν ο Μ.Φ. δεν τηρήσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος Κανονισμού, 
διαγράφεται από τα μητρώα μεταπτυχιακών φοιτητών με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τμήματος Χημείας.  
 

Άρθρο 8 
Περιεχόμενο, διάρκεια και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, οι αναθέσεις και η αντίστοιχη ύλη εγκρίνονται και 
τροποποιούνται μετά την έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.  
Σε μαθήματα με περισσότερους του ενός διδάσκοντες ορίζεται συντονιστής. 
 
Ένα μάθημα θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς όταν συμπληρωθούν 13 εβδομάδες 
διδασκαλίας, όπως αποδεικνύεται από το πρόγραμμα διδασκαλίας.  
 
Η παρακολούθηση των παραδόσεων, των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι 
υποχρεωτική. Η ενεργός συμμετοχή κάθε Μ.Φ. στα μαθήματα ελέγχεται από τους 
διδάσκοντες και σε περίπτωση ανεπαρκούς παρακολούθησης ο Μ.Φ. δεν δικαιούται να 
προσέλθει στις σχετικές εξετάσεις. 



 
Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται αμέσως μετά το τέλος κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες 
που καθορίζονται από τη Σ.Ε. σε συνεργασία με τους συντονιστές των μαθημάτων. 
 
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι διδάσκοντες μπορούν να ζητούν γραπτές εργασίες οι 
οποίες θα συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό κατά περίπτωση. Οι γραπτές εξετάσεις 
βαθμολογούνται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5) και επαναλαμβάνονται τον 
Σεπτέμβριο σε περίπτωση αποτυχίας. Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να προσέρχονται στις 
αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Η μη προσέλευση ισοδυναμεί με ανεπιτυχή 
προσπάθεια.  
 
Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη συμμετοχής στις εξετάσεις στις οποίες συνολικά μπορεί να 
συμμετάσχει ο Μ.Φ. ανάλογα με το πρόγραμμα που παρακολουθεί, διαγράφεται. 
 

Άρθρο 9 
Ερευνητική Διπλωματική Εργασία 

Σε κάθε Μ.Φ. ανατίθεται η εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.) που πρέπει 
να περιέχει στοιχεία πρωτοτυπίας, με διαδικασία και σε χρόνο που καθορίζεται από τον 
επιβλέποντα. Ο ορισμός θέματος της Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να γίνεται 
το αργότερο μετά την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου. Ποσοστό έως και 40% των 
φοιτητών μπορούν να κατευθύνονται σε άλλα Ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο 
επιβλέπων της Δ.Ε. Η Δ.Ε. περιλαμβάνει θεωρητικό και πειραματικό μέρος. Η Δ.Ε. 
εξετάζεται από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων της Δ.Ε. (που πρέπει 
να είναι μέλος Δ.Ε.Π) και ένα τουλάχιστον μέλος Δ.Ε.Π. Το τρίτο μέλος μπορεί να είναι 
μέλος Δ.Ε.Π ή Ερευνητής αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Η ανάθεση επιβλέποντα 
στους Μ.Φ. εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
 
H Δ.Ε. παραδίδεται στον επιβλέποντα ενάμιση μήνα πριν τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου 
των σπουδών του Μ.Φ., μαζί με κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί για τον έλεγχο της 
εγκυρότητας και πιστότητας των παρουσιαζόμενων αποτελεσμάτων (ημερολόγια 
εργαστηρίου, καταγραφήματα, φάσματα, ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ.). Ο επιβλέπων, εντός 15 
ημερών, αξιολογεί το επιστημονικό έργο του υποψηφίου και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει 
ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της 2ης έκδοσης, η οποία πρέπει να κατατεθεί στη 
Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε 10 ημέρες. Στην έκδοση αυτή έχουν γίνει όλες οι 
διορθώσεις του επιβλέποντα και εκδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα (ένα για κάθε μέλος της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και ένα που διαβιβάζεται στη Σ.Ε.) για τυχόν υποδείξεις 
και διορθώσεις. Ακολουθεί ο ορισμός και η έγκριση της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 
  
Για συγγραφή της Δ.Ε. σε γλώσσα εκτός της ελληνικής απαιτείται αιτιολογημένη αίτηση του 
Μ.Φ. προς τη Σ.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος πριν τον ορισμό της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής.  
 
Μέσα σε 15 ημέρες από τον ορισμό της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, ο υποψήφιος 
υποστηρίζει τη Δ.Ε. του ενώπιον αυτής δημόσια, εκτός ειδικών περιπτώσεων, με τη 
σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. Η εξέταση του υποψηφίου πραγματοποιείται ενώπιον μόνο της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Τυχόν διορθώσεις της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να 
πραγματοποιηθούν πριν την ορκωμοσία.  
 



Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται τον Μάιο για όσους δεν ολοκληρώσουν την εκπόνηση 
της ερευνητικής εργασίας μέχρι το τέλος των τριών εξαμήνων. 
Η επίδοση του Μ.Φ. βαθμολογείται με άριστα το δέκα (10) και βάση το πέντε (5). Η 
Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή υπογράφει το σχετικό Πρακτικό το οποίο υποβάλλει στη 
Γραμματεία του Τμήματος προς ορκωμοσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά όπως 
αναφέρονται στην ιστοσελίδα του τμήματος  
 
Σε περίπτωση που η τριμελής εξεταστική επιτροπή κάθε Δ.Ε. κρίνει ότι η εργασία δεν είναι 
ικανοποιητική, υποδεικνύει στον Μ.Φ. περαιτέρω τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές 
και έχει τη δυνατότητα να τον καλέσει για επαναληπτική παρουσίαση στην επόμενη 
εξεταστική περίοδο. Η διαδικασία υποστήριξης της Δ.Ε. επαναλαμβάνεται, μόνο μια (1) 
φορά και σε περίπτωση αποτυχίας ο Μ.Φ. διαγράφεται.  
 
Κάθε Μ.Φ. τηρεί επιμελώς ημερολόγιο έρευνας. Το ημερολόγιο αυτό, καθώς και τα σχετικά 
στοιχεία (φάσματα, καταγραφήματα, ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ.) ανήκουν στο Εργαστήριο 
όπου εργάζεται ο φοιτητής και στο οποίο παραμένουν όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει τις 
σπουδές του. 
 
Ο επιβλέπων είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση αποτελεσμάτων προς τρίτους 
(δημοσιεύσεις σε περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκθέσεις προς φορείς, διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας κ.λπ.), σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και την επιστημονική δεοντολογία. 
 
Η καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο κατοχύρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας 
(συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής εκμετάλλευσης) ρυθμίζεται με βάση τους 
κανονισμούς του Ε.Κ.Π.Α. και τις συμβάσεις του ιδρύματος προς τρίτους. 

 
Άρθρο 10 

Παροχές-Συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε Πανεπιστημιακά Όργανα 

Οι Μ.Φ. έχουν τα προνόμια και διευκολύνσεις (συμμετοχή σε Πανεπιστημιακά Όργανα, 
Παροχές) όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και 4009/2011, καθώς 
και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. 

 
Άρθρο 11 

Απονομή του Μ.Δ.Ε. 

Το Μ.Δ.Ε. με τίτλο «Κατάλυση και Εφαρμογές της», υπογράφεται από τις Πρυτανικές Αρχές 
και τον Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας και απονέμεται μετά την τελετή ορκωμοσίας. 
 

Άρθρο 12 
Κόστος Λειτουργίας 

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές όπως 
ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο συνολικό 
ποσό των 2400 €. Η πρώτη δόση των διδάκτρων (800 €) καταβάλλεται στον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του ΕΚΠΑ πριν την εγγραφή των Μ.Φ. Οι 
υπόλοιπες ισόποσες δόσεις των διδάκτρων καταβάλλονται εντός δύο (2) εβδομάδων από 
την ημέρα έναρξης των μαθημάτων των αντίστοιχων εξαμήνων. Σε περίπτωση οριστικής 
αποχώρησης ή διαγραφής Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ., δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα 
δίδακτρα.  
 



Άρθρο 13 
Διαγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Είναι δυνατή η διαγραφή Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν εισήγησης 
της Σ.Ε. Οι κύριοι λόγοι διαγραφής Μ.Φ. είναι οι ακόλουθοι:  
α) Αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών ή στην επίλυση ασκήσεων, 
ανάρμοστη συμπεριφορά και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του 
Μ.Φ. και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.  
β) Μη τήρηση κανονισμών εργαστηρίων και κανόνων ασφαλείας, όπως αυτές καθορίζονται 
από τα εργαστήρια και διανέμονται στους ΜΦ κατά την εγγραφή τους. 
γ) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων 
επιστημόνων, χωρίς αναφορά σ’ αυτούς, στη μεταπτυχιακή Δ.Ε. ή σε άλλες εργασίες.  
δ) Μη επιτυχής επανεξέταση της Δ.Ε. που εκπόνησε.  
ε) Άρνηση του Μ.Φ. να καταβάλει τα προβλεπόμενα δίδακτρα του ακαδημαϊκού έτους ή μη 
καταβολή των διδάκτρων εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό 
Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.  
στ) Αποτυχία ή μη συμμετοχή στις εξετάσεις στις οποίες συνολικά μπορεί να συμμετάσχει ο 
Μ.Φ. σε τουλάχιστον ένα (1) μάθημα 
ζ) Μη τακτική παρακολούθηση μαθημάτων αναλόγως της Ειδίκευσης.  
η) Άρνηση του Μ.Φ. να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του 
Τμήματος. 
 

Άρθρο 14 
Αναστολές φοίτησης  

Ειδικές περιπτώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια φοίτησης, όπως θέματα υγείας 
κ.λπ., επιλύει η Σ.Ε. έπειτα από έγγραφο αίτημα του Μ.Φ. και με ενυπόγραφη συγκατάθεση 
του Διευθυντή Προγράμματος ή του επιβλέποντα. Η επίλυση σχετικών θεμάτων θα γίνεται 
με χρήση της διαδικασίας της εξάμηνης ή ετήσιας αναστολής φοίτησης όπως αυτή 
προβλέπεται στο 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α’). 
 

Άρθρο 15 
Υποτροφίες 

Η Σ.Ε., μετά την εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ, στο τέλος του Α’ εξαμήνου προτείνει στη 
Γ.Σ.Ε.Σ. τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές του Π.Μ.Σ. Οι υποτροφίες αφορούν το 10% 
του συνόλου των καθαρών εσόδων του ΠΜΣ. Το κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας 
θα είναι η συνολική επίδοση στο τέλος του Α’ εξαμήνου. Η υποτροφία σε κάθε περίπτωση 
θα αφορά την απαλλαγή του υποτρόφου από την καταβολή διδάκτρων για τα επόμενα 
εξάμηνα.  

 
Άρθρο 16 
Διάφορα 

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Π.Μ.Σ. «Κατάλυση και Εφαρμογές της» για το 
οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας ή στην υπ’ αριθ.117/2-
10-2015 Πρυτανική Πράξη/ΦΕΚ 2276/21-10-2015, τ.Β’ αρμόδια για να αποφασίσει είναι η 
Γ.Σ.Ε.Σ του τμήματος Χημείας, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. και του Διευθυντή του ΠΜΣ. 
 
Για τους εισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι και το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 
ισχύουν όσα αναγράφονται στον προηγούμενο οδηγό σπουδών - κανονισμό.  
 

Ο Διευθυντής / Επιστημονικός Υπεύθυνος 
  



 
Καθηγητής Γεώργιος Παπαδογιαννάκης 

Διευθυντής Π.Μ.Σ. «Κατάλυση και Εφαρμογές της» 
 
 
Συντομογραφίες 
 
Π.Μ.Σ. : Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
Σ.Ε. : Συντονιστική Επιτροπή  
Γ.Σ.Ε.Σ. : Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης  
Σ.Θ.Ε. : Σχολή Θετικών Επιστημών  
Ε.Κ.Π.Α. : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
ΦΕΚ: Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  
Μ.Φ. : Μεταπτυχιακός Φοιτητής  
Ε.Υ. : Επιστημονικός Υπεύθυνος  
Δ.Ε.Π. : Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό  
Δ.Ε. : Διπλωματική Εργασία  
Ε.Λ.Κ.Ε. : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  
Μ.Δ.Ε. : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  


