
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Φαρμακευτική Τεχνολογία» 
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη 
Φαρμακευτικών Ενώσεων» του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

3 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Έλεγχος Ποιότητας- Χημική 
Ανάλυση-Περιβάλλον» του Τμήματος Χημείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 25206 (1)
  Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Φαρμακευτική Τεχνολογία» 

του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης. 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Αριθμ. συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α .

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/8-
12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτι-
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/

Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και 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. 4521/18 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι- 
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής. της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 517/12-2-2018).

6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζουμε:

Την την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Φαρμακευτική Τεχνολογία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Φαρμακευτική Τεχνολογία», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης 
και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της «Φαρμακευτικής 
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Τεχνολογίας». Στο γνωστικό πεδίο περιλαμβάνονται 
η μελέτη φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, διερεύ-
νηση νέων θεωριών κατανόησης και ερμηνείας ιδι-
οτήτων φαρμακευτικών ουσιών και εκδόχων καθώς 
και μελέτη και ανάπτυξη νέων φαρμακοτεχνικών δι-
εργασιών αρχών και αναλυτικών μεθόδων που προά-
γουν την ανάπτυξη της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας 
και Ανάλυσης.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων ώστε να 
επεκταθεί και να εμβαθύνει το επιστημονικό υπόβαθρο 
στο πεδίο της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και συγκε-
κριμένα της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών μορφών 
καλύτερης απορρόφησης και αποτελεσματικότητας, 
βελτιωμένης στόχευσης, λιγότερων παρενεργειών και 
μικρότερου κόστους παραγωγής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Φαρμακευτική Τεχνολογία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί 
για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ειδικότερα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Φυ-
σικής, Ιατρικής, Τεχνολογίας Τροφίμων ή συναφών 

Τμημάτων, προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της 
ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της 
αλλοδαπής και Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφί-
ου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν 
ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

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

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμ-
μα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

1ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Προμορφοποίηση Φαρμάκων Υ 10
2 Εφαρμογές Η/Υ στη Φαρμακευτική Τεχνολογία Υ 10
3 Ανάπτυξη και Παραγωγή Φαρμακευτικών Προϊόντων Υ 10

Σύνολο ECTS 30

2ο Εξάμηνο
α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση Υ 10
2 Τεχνολογία Φυσικών, Βιολογικών και Καλλυντικών προϊόντων Υ 10
3 Έλεγχος Φαρμακευτικών Προϊόντων Υ 10

Σύνολο ECTS 30

3ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Έλεγχο Φυσικών, Βιολογικών και Καλλυντικών προϊόντων Υ 10
2 Οργάνωση και Συγγραφή Πρότασης Ερευνητικής Υ 10
3 Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Υ 10

Σύνολο ECTS 30

4ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Υ 10
2 Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υ 20

Σύνολο ECTS 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ανώτατο όριο στους έξι (6) μεταπτυχιακούς/ές φοιτη- τές/
τριες ετησίως.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί ως υπεράριθμοι.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μετα πτυχι-

ακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12&13-4-2018) και 
αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 
4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ο οποίος στεγά-
ζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογικών Επιστημών και διαθέτει βιβλιοθήκες, σύνδεση με ηλεκτρονικές πηγές 
και τράπεζες δεδομένων, εργαστήρια, κτιριακές υποδομές και όργανα σε χώρους του τομέα και σε συνεργασία με 
το τμήμα Χημείας του ΑΠΘ έχει πρόσβαση σε φασματογράφο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, που μπορούν 
να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ αλλά και την ερευνητική στο πλαίσιο της εκπόνησης της 
ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην αίθουσα Σεμιναρίων του 2ου ορόφου κτιρίου Βιολογικών Επιστημών 
που διαθέτει ο Τομέας ενώ η διοικητική υποστήριξη θα παρέχεται από την Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του ανα-
λυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (σε €) 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού 
και δαπάνες λογισμικού

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00

Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00

Το παραπάνω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) καθώς και πόρους από 
ερευνητικά προγράμματα.

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

  Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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    Αριθμ. 25207 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη 

Φαρμακευτικών Ενώσεων» του Τμήματος Φαρ-

μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 (Αριθμ. συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α .

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/8-
12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτι-
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και 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. 
4521/18 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής. της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 517/12-2-2018).

6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών 
Ενώσεων», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο: «Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών 
Ενώσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως 
αυτός ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φαρ-
μακευτικής στο γνωστικό πεδίο της «Φαρμακοχημεία, 
Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων».

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να συμβάλλει στην αναβάθμι-
ση των σπουδών στην ειδικότητα της Φαρμακοχημείας 
και της ανάπτυξης Φαρμακευτικών ενώσεων, στην δη-
μιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυ-
χιούχους της Φαρμακευτικής αλλά και στον περιορισμό 
της διαρροής προς άλλες χώρες για σπουδές δευτέρου 
κύκλου, των καλυτέρων πτυχιούχων Φαρμακευτικής. 
Ιδιαίτερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων 
ώστε να επεκτείνεται και να εμβαθύνεται το επιστη-
μονικό υπόβαθρο στο πεδίο της Φαρμακοχημείας, της 
ανάπτυξης φαρμάκων και της φαρμακοχημικής μελέτης 
βιοδραστικών ενώσεων, όπως εξαρτησιογόνων, πρόσθε-
των τροφίμων - καλλυντικών, περιβαλλοντικών ρύπων.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν σύγχρονες επιστη-
μονικές γνώσεις και εμπειρία ώστε να συμβάλλουν ενερ-
γά σε θέματα φαρμάκων και υγείας στην κοινωνία, στη 
Φαρμακευτική Βιομηχανία, σε νοσοκομεία, κρατικούς 
φορείς υγείας, εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
φαρμάκων, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτι-
κών Ενώσεων».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί 
για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ειδικότερα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φαρ-
μακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιοχημείας 
και Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων, προερχόμε-
νοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από αναγνωρι-
σμένα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και Τμημάτων ΤΕΙ 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι αιτήσεις μαζί με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμ-
ματεία του οικείου Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλε-
κτρονική μορφή.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
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2. 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, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώ-
νεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που 
επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120 ECTS. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Ετεροκυκλική Φαρμακοχημεία υποχρεωτικό 10
2 Προχωρημένα Μηθήματα Μεταβολισμού Ξενοβιοτικών υποχρεωτικό 10
3 Προχωρημένη Φαρμακοχημεία υποχρεωτικό 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Χημική Βιολογία Ενώσεων Φαρμακευτικού Ενδιαφέροντος υποχρεωτικό 10
2 Βιομηχανική Φαρμακοχημεία υποχρεωτικό 10
3 Αναλυτική Φαρμακοχημεία, Διευκρίνηση Δομής Φαρμακευτικών 

Ενώσεων
υποχρεωτικό 10

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή έρευνα Ι υποχρεωτικό 30

Σύνολο ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή έρευνα ΙΙ υποχρεωτικό 20
2 Συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποχρεωτικό 10

Σύνολο ECTS 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες ετησίως.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί ως υπεράριθμοι.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12&13-4-2018) και 
αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής, από τον Τομέα Φαρμα-
κευτικής Χημείας. Ο Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας διαθέτει ικανούς και δραστήριους ερευνητές με συνεχή και 
σημαντική ερευνητική παρουσία στο διεθνή επιστημονικό χώρο καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων (καταξι-
ωμένους επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος Φαρμακευτικής και 
ιδιαίτερα του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας που θα υποστηρίξει το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι ικανοποιητική. Το 
Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ στεγάζεται στους ορόφους 2,3 και 4 του κτιρίου Βιολογικών Επιστημών. Ο Τομέας 
Φαρμακευτικής Χημείας στεγάζεται στον 4ο όροφο και διαθέτει βιβλιοθήκες, σύνδεση με ηλεκτρονικές πηγές και 
τράπεζες δεδομένων, εργαστήρια, κτιριακές υποδομές και όργανα σε χώρους του τομέα και σε συνεργασία με το 
τμήμα Χημείας του ΑΠΘ έχει πρόσβαση σε φασματογράφο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, που μπορούν 
να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ αλλά και την ερευνητική στο πλαίσιο της εκπόνησης της 
ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται σε αίθουσα που διαθέτει ο Τομέας ενώ η διοικητική υποστήριξη θα 
παρέχεται από την Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 37 του ν. 4485/2017 το συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος του προγράμματος 
υπολογίζεται σε 3.000,00 € (αφορά σε δαπάνες για αναλώσιμα, εξοπλισμό και λογισμικό) και συνολικά 15.000,00 € 
για πέντε (5) συνεχή έτη και θα καλύπτεται από χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) καθώς και από δωρεές, 
παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, ή του ιδιωτικού τομέα, πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, που θα 
χορηγούνται σε μέλη ΔΕΠ του τμήματος Φαρμακευτικής, μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του οικείου Α.Ε.Ι.

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

  Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

Αριθμ. 25208 (3)    
 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Έλεγχος Ποιότητας- Χημική 

Ανάλυση-Περιβάλλον» του Τμήματος Χημείας της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αριθμ. συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α .

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/8-12-
2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης 

του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά 
θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή 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. 4521/18 
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(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτ-
λο: «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση - Περιβάλ-
λον», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση - Περι-
βάλλον», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι: (α) η ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, επι-
κύρωση και προτυποποίηση μεθόδων χημικής ανάλυ-
σης, η εφαρμογή τους σε διάφορους τύπους δειγμάτων 
όπως βιολογικά και φαρμακευτικά, (β) ο έλεγχος και η 
διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων, τροφίμων και πά-
σης φύσεως πρώτων υλών και διαφόρων υλικών, και (γ) ο 
έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος, ο έλεγχος και 
η διασφάλιση της ποιότητας των περιβαλλοντικών με-
τρήσεων, η αξιολόγηση των επιπτώσεων της ρύπανσης, 
η αντιρρύπανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, 
η διαχείριση αποβλήτων, η αποτίμηση και διαχείριση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η 

ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνι-
κών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση 
και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Χημικής Ανάλυ-
σης, Βιοανάλυσης, Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, 
καθώς και Ελέγχου και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση 
- Περιβάλλον», στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις:

- Ειδίκευση Α «Bιοανάλυση - Φαρμακευτική ανάλυση»
- Ειδίκευση Β «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας 

Προϊόντων» και
- Ειδίκευση Γ «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Πε-

ριβάλλοντος».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοι-
τητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο προς 
αυτό του Π.Μ.Σ..

Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) 
μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το ν. 
4485/2017 (άρθρο 34, παρ. 8).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

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

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρό-
γραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδίκευση Α: Bιοανάλυση - Φαρμακευτική ανάλυση

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

Θεωρία

1 Φασματοσκοπικές 
και Αυτόματες Τεχνικές Ανάλυσης Μ2Υ11 Υ 3 10

2 Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης Μ2Υ12 Υ 3 10

3 Ηλεκτροαναλυτικές Τεχνικές Ανάλυσης 
και Αισθητήρες Μ2Υ13 Υ 3 10

Σύνολο 30
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Β΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ECTS

Θεωρία Εργαστ.

4 Διαχείριση Ποιότητας, Χημειομετρία 
και Μετρολογία Μ2Υ14 Υ 2 - 5

5 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος 
Ποιότητας Φαρμάκων Μ2Υ15 Υ 3 - 10

6 Βιοαναλυτικές μέθοδοι Μ2Υ16 Υ 3 - 10

7 Ερευνητική και Εργαστηριακή 
Μεθοδολογία στη Βιοανάλυση Μ2Υ17 Υ 2 2 5

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

8 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μ2Δ18 Υ 30

Σύνολο 90

Ειδίκευση Β: Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

Θεωρία

1 Πρότυπες Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Ανάλυσης Μ2Υ21 Υ 3 10

2 Πρότυπες Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης Μ2Υ22 Υ 3 10

3 Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Μ2Υ23 Υ 3 10

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ECTS

Θεωρία Εργαστ.

4 Διαχείριση Ποιότητας, Χημειομετρία 
και Μετρολογία Μ2Υ24 Υ 2 - 5

5 Ειδικά θέματα ασφάλειας, γνησιότητας 
και συσκευασίας τροφίμων Μ2Υ25 Υ 3 - 10

6 Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας 
Προϊόντων και Υλών Μ2Υ26 Υ 3 - 10

7 Ερευνητική και Εργαστηριακή 
Μεθοδολογία στον Έλεγχο Ποιότητας Μ2Υ27 Υ 2 2 5

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

8 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μ2Δ18 Υ 30

Σύνολο 90
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Ειδίκευση Γ: Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Α΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

Θεωρία

1 Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης 
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Μ2Υ31 Υ 3 10

2 Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Υδάτινων 
και Χερσαίων συστημάτων Μ2Υ32 Υ 3 10

3 Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Ανάλυσης Μ2Υ33 Υ 3 10
Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

Θεωρία

4 Αντιρρύπανση και Διαχείριση Νερών και Αποβλή-
των Μ2Υ34 Υ 3 10

5 Διασφάλιση Ποιότητας Περιβαλλοντικών Μετρή-
σεων - Πρότυπα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Μ2Υ35 Υ 3 10

6
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
για τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος

Μ2Υ36 Υ 3 10

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

7 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μ2Δ18 Υ 30
Σύνολο 90

Τα μαθήματα διδάσκονται κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα στην Ελληνική και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις στην 
Αγγλική γλώσσα κατά την κρίση των διδασκόντων, στα πλαίσια διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΑΠΘ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται στους είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13-4-2018) 
και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες ή επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή και οι χώροι του Τμήματος Χημείας και 
ιδιαίτερα των Εργαστηρίων Αναλυτικής Χημείας και Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι 20.000,00 ευρώ. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ 
έτος που θα ισχύσει ενδεικτικά και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού 
κόστους του ΠΜΣ ανά είδος δαπάνης, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας του, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 περιγράφεται στον επόμενο πίνακα.

ΕΣΟΔΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250) 15.000,00 €

Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 5.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 20.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 10.000,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 7.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
συντήρησης εξοπλισμού, δαπάνες εργασιών πεδίου. 3.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 20.000,00 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2018

  Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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*02023722106180012*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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