
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΜΣ “ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 
  

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» (ΦΕΚ 

2762/11-7-2018 τ.Β΄). 

Το πρόγραμμα αυτό οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» μετά από σπουδές 

τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά την 

απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), να συνεχίσουν τις σπουδές τους για 

απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών.  

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο τη γνωστική περιοχή της 

κατάλυσης και των εφαρμογών 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 προηγμένης τεχνολογίας 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. Η μεγάλη σημασία που 

έχει η γνωστική περιοχή της κατάλυσης αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι μέσα σε μια 

εικοσαετία απονεμήθηκαν πέντε βραβεία Νόμπελ Χημείας στα διάφορα πεδία της κατάλυσης και 

συγκεκριμένα τα έτη 2001, 2005, 2007, 2010 και 2021. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: α) η παροχή υψηλού 

επιπέδου γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη βασική, συστηματική και εφαρμοσμένη 

έρευνα στο πεδίο της κατάλυσης και των εφαρμογών της στη σύγχρονη βιομηχανία, β) η δημιουργία 
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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. 

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των 

τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής: 

• Τμημάτων Χημείας, Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων 

• Χημικών Μηχανικών  

• Πτυχιούχοι όλων των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών  

• Επιστήμης Υλικών 

• Μηχανολόγων Μηχανικών 

• Μηχανολόγων Μεταλλείων Μεταλλουργών 

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. των τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών της 

αλλοδαπής: 

• Τεχνολογίας Πετρελαίου 

καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. 

 

 Κριτήρια επιλογής  

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

1. Το γενικό βαθμό του πτυχίου. 

2. Τη βαθμολογία στα σχετικά με το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα. 

3. Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο. 

4. Την πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. 

5. Την κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών. 

6. Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

7. Τις τυχόν δημοσιεύσεις. 

8. Τις 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. 

9. Την προφορική συνέντευξη  

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και 

ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ.7 του Ν. 4485/17. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα. Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος 

της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν 

επαρκώς τη γλώσσα αυτή. 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή συνολικού ποσού διδάκτρων 2.100 

ευρώ κατανεμημένο σε τρεις ισόποσες δόσεις των 700 ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε 

εξαμήνου. 

Για την πραγματοποίηση των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να λάβουν υποτροφίες αριστείας, οι 

οποίες αποδίδονται στους αριστούχους φοιτητές του Π.Μ.Σ. βάσει της επίδοσης τους στα μαθήματα 

του 1ου εξαμήνου. Το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις υποτροφίες ανέρχεται στο 10% των διδάκτρων 

κάθε σειράς. Εφόσον το ποσό επαρκεί, διατίθεται στον 1ο και 2ο φοιτητή βάσει της σειράς επιτυχίας 

τους. Οι φοιτητές απαλλάσσονται της καταβολής διδάκτρων που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσό.  

Επιπλέον, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το 

οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό 

τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 

διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα 

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη 

συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το 



ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο 

Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά 

κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρθρο. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).  

Η έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2022-2023: Αρχές Οκτωβρίου 2022. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://catalysis.chem.uoa.gr 

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 μέχρι και την 

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας μέσω του 

https://eprotocol.uoa.gr/ τα ακόλουθα δικαιολογητικά επιλέγοντας: Αίτηση Υποψηφιότητας σε 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.  Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

1. Αίτηση συμμετοχής (εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος) 

2. Βιογραφικό Σημείωμα 

3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών 

4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών 

5. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) 

6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν 

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 

8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

9. Δύο συστατικές επιστολές (Σε περίπτωση που δεν συμπεριληφθούν στην αίτηση 

υποψηφιότητας θα αποσταλούν στο papadogianakis@chem.uoa.gr) 

10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας 

11. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών 

από ιδρύματα της αλλοδαπής σύμφωνα με το αρ. 34, παρ.7 του Ν. 4485/17. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας, Τηλ. 210-7274235, E-mail: 

papadogianakis@chem.uoa.gr  

 

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 

 

Γ. Παπαδογιαννάκης 

Καθηγητής 
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