
ΑΠΟΦΑΣΗ 730/30-5-2018 

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κατάλυση και Εφαρμογές της στη 
Βιομηχανία» (Catalysis and its Applications in the Industry) 

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 45 και 85 

2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) 
με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του άρθρου 42 του Ν.4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38) 

5. τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

6.  τις διατάξεις του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

7. το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και 
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

9. Τα ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποίησης του ΠΜΣ: 1797/6-12-2004 τ. Β΄, 379/6-3-2008 τ. Β΄, 
2276/21-10-2015 τ. Β΄, 2917/13-9-2016 τ. Β΄ και 1685/16-5-2017 τ. Β΄ 

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 
5/3/2018) 

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ 
(4η συνεδρίαση 2-4-2018) 

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (13η συνεδρίαση 4-4-2018) 

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού 
προϋπολογισμού  



αποφασίζουμε: 

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Χημείας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κατάλυση και Εφαρμογές της 

στη Βιομηχανία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 

4485/2017.  

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός 

Το ΠΜΣ «Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» έχει ως αντικείμενο τη γνωστική 
περιοχή της κατάλυσης και τις εφαρμογές της στη σύγχρονη βιομηχανία. Η κατάλυση κατέχει 
σήμερα κυρίαρχη θέση τόσο σε επίπεδο βασικής διεπιστημονικής έρευνας όσο και σε 
επίπεδο βιομηχανικών εφαρμογών. Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα, το 80%-90% της 
βιομηχανικής παραγωγής χημικών προϊόντων, φαρμακευτικών υλών και υλικών, όπως 
επίσης το 100% όλων των υγρών καυσίμων συντελείται με καταλυτικές διεργασίες. Σύμφωνα 
με μια έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) περίπου το 
30%-40% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) των ανεπτυγμένων κρατών παράγεται 
με τη βοήθεια καταλυτικών συστημάτων. Το φάσμα της κατάλυσης είναι ευρύτατο και 
απλώνεται στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής ενέργειας/καυσίμων υλών, διατροφής, 
χημικών ουσιών μεγάλης κλίμακας, υψηλής προστιθέμενης αξίας, φαρμακευτικών υλών, 
εξειδικευμένων χημικών, ανανεώσιμων βιοκαυσίμων και βιο-βασιζόμενων χημικών 
προϊόντων, στα Nέα Υλικά, την Πληροφορική, Βιοτεχνολογία, στην καταπολέμηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης με έλεγχο των εκπομπών των αυτοκινήτων, βιομηχανικών 
μονάδων και συγκροτημάτων παραγωγής ενέργειας και επίσης αποτελεί το θεμέλιο λίθο της 
Πράσινης – Βιώσιμης Χημείας (Green chemistry – Sustainable chemistry) που αφορά την 
πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης με την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών βιομηχανικών 
διεργασιών που είναι φιλικές προς στο περιβάλλον, την προστασία του περιβάλλοντος και 
την αειφόρο ανάπτυξη.  

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: α) η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές στη βασική, συστηματική και εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο της κατάλυσης, β) η 
δημιουργία ικανού και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τη 
βιομηχανία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, γ) η σύσφιξη 
των σχέσεων μεταξύ των επιστημόνων που εργάζονται στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά 
ιδρύματα και τη βιομηχανία. 

 

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κατάλυση και 
Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» (MSc in Catalysis and its Applications in the Industry). 

 

  



Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).  

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση τριών (3) υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων 
και τριών (3) μεταπτυχιακών μαθημάτων επιλογής και στην εκπόνηση ερευνητικής 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας υπό την επίβλεψη του ορισθέντος ως επιβλέποντος 
μέλος ΔΕΠ. 

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τα μαθήματα 
να διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα. 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  του 
Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

 

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ 

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» θα 
καλύπτεται από:  
- δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται στα 2100 ευρώ συνολικά για 

τα τρία εξάμηνα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή. Η επιβολή διδάκτρων κρίνεται αναγκαία 

για την προμήθεια κυρίως χημικών αντιδραστηρίων για τη σύνθεση των πρόδρομων 

καταλυτικών συστημάτων όπως και άλλων χημικών ουσιών, διαλυτών, εργαστηριακών 

αναλώσιμων, αερίων κ.λπ. καθώς και επισκευές/συντήρηση επιστημονικών οργάνων και 

δαπάνες λογισμικού για την υλοποίηση του πειραματικού μέρους της ερευνητικής 

διπλωματικής εργασίας  των μεταπτυχιακών φοιτητών 

- χρηματοδότηση μέσω κονδυλίων έρευνας από ανταγωνιστικά προγράμματα εθνικά, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών καθώς επίσης και άλλων φορέων όπως 
είναι οι χημικές βιομηχανικές εταιρείες της Ελλάδος και του εξωτερικού 
- έσοδα από παραγόμενα προϊόντα του μεταπτυχιακού (όπως π.χ. πατέντες, καταλύτες, 

εκπαιδευτικό υλικό, κ.λπ.) 

- έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς εθνικές και διεθνείς βιομηχανίες  

- οργάνωση εντατικών μαθημάτων για χημικούς και μηχανικούς της βιομηχανίας και του 

δημόσιου τομέα 

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του 
ιδιωτικού τομέα  
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή 

 
Άρθρο 6 

Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ 
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια 
της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την 
παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν.4485/2017.  

 
  



Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις 

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο Πρύτανης 

 

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος 
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