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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνονται και λειτουργούν:  

1) σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου, 
2) από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα και  Ινστιτούτα που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 Α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών. Απαραίτητη  προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από τα συνεργαζόμενα Τμήματα να 
είναι αυτοδύναμο και 

3) από αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε συνεργασία με Τμήματα αναγνωρισμένων ως 
ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής. Στην περίπτωση διατμηματικού ή 
διιδρυματικού Π.Μ.Σ. καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) το οποίο εγκρίνεται από τις 
οικείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. 
 Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ 
[Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
 . 
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Άρθρο 13. Μεταβατικές Ρυθμίσεις.  13 
 

 
 

 

Άρθρο 1 
 Σκοπός των Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
   Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας 
και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,  στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου  ικανών να 
συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές 
θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των 
οικείων Τμημάτων καθώς και  στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών 
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε 
Τμήμα. 
  
 

Άρθρο 2 
Όργανα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 (άρθρα  31, 44 και 45  του Ν.4485/2017) 
 
      Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση  και λειτουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών είναι:  

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες  αρμοδιότητες σχετικά με τα 
Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

II. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος, που έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 
3 του Ν. 4485/2017. 

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 
οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του οικείου 
Τμήματος για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της 
λειτουργίας των Π.Μ.Σ. ): Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., 
καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την 
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών 
και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.   

IV. Η τριμελής Επιτροπή επιλογής και εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που 
ορίζεται από την συνέλευση του τμήματος 

V. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους 
Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 
στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.  

VI. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 
της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν 
δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο.   Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017), έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής 
και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της Σ.Ε. και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
Αν. Καθηγητή. Ο Διευθυντής εισηγείται στη Συνέλευση κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
εφαρμογή του Π.Μ.Σ. H Σ.E. συγκαλείται από τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τακτικές 
συνεδριάσεις ανά δίμηνο, κατ' ελάχιστο, και σε έκτακτες για την επίλυση επειγόντων θεμάτων. 

VII. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική 
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ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017). 
 
 
 

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017) 
 
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: 
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. 1 της ημεδαπής και 
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 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 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 

3. 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 οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με 
τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων, 
προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και 
Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατατίθενται στη Γραμματεία του  οικείου Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 
 

Άρθρο 4 
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 

(άρθρα 34 και 45 του Ν.4485/2017) 
 

Ο ανώτερος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται τον Οκτώβριο με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της συνέλευσης  του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας ανάλογα 
με την διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ του Τομέα. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά 
διδάσκοντα ανέρχεται στους 4 και ο συνολικός αριθμός των εισακτέων μπορεί να ανέλθει στους 10 κατ΄  
έτος (ποσοστό 1% στο σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών/τριών) . 

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί  Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί ως υπεράριθμοι.  

Το τμήμα Φαρμακευτικής προκηρύσσει με ανοιχτή διαδικασία τις θέσεις για την εισαγωγή πτυχιούχων 
στο ΠΜΣ «ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ», με ανακοινώσεις κατά τους 
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο σε εφημερίδες  πανελλήνιας κυκλοφορίας και στο διαδίκτυο (Internet). Οι 
αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής από την 1η 
Νοεμβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:  

α) Πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, β) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (σε περίπτωση 
πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ), γ) 
Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΠMΣ, δ) Σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα και ε) Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση 
Αγγλικής με επίπεδο γλωσσομάθειας B2). Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και όποια 
πιστοποιητικά, τυχόν επιστημονικές ανακοινώσεις, αποδεικτικά στοιχεία και συστατικές επιστολές 
θεωρούν ότι ενισχύουν την υποψηφιότητα τους. 

                                                           
1 Α.Ε.Ι.: Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. 
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 Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ακολουθεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

- έως 15 Ιανουαρίου επιλογή υποψηφίων για ΠΜΣ. από την  τριμελή επιτροπή επιλογής  

- έως 20 Ιανουαρίου συνεδρίαση και πρόταση της Σ.Ε. προς τη Σ.Τ.  

- έως 31 Ιανουαρίου συνέρχεται η Σ.Τ. για την τελική επιλογή των υποψηφίων 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων: 

α) Γενικός βαθμός πτυχίου "Λίαν Kαλώς", εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων στις οποίες θα 
υποβάλλεται  η κατάλληλη τεκμηρίωση. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, η συνάφεια του πτυχίου προς 
το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, η ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του 
υποψηφίου με έμφαση στις επιδόσεις του στα συναφή βασικά μαθήματα, η επίδοση στην  
Διπλωματική Εργασία, η γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, η γνώση 
δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας, με συντελεστή βαρύτητας  50%.  

β) Προσωπική συνέντευξη που ο χρόνος της ορίζεται  και ανακοινώνεται στον διαδικτυακό χώρο του 
Τμήματος από την τριμελή επιτροπή επιλογής, συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον από μέλη 
ΔΕΠ ή εργοδότες) αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου και κατάταξη του υποψηφίου 
μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 40%. 

γ)  H γενική ερευνητική δραστηριότητα, ή η επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με 
την προκηρυχθείσα μεταπτυχιακή κατεύθυνση  με συντελεστή βαρύτητας 10%. 

H αξιολόγηση των υποψηφίων για Μ.Δ.Ε. γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τα 
μέλη της ΣΕ και έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. 

Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό 
έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το οικείο Τμήμα 
και καλεί σε συνέντευξη,  τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.   
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων.  Ο οικείος 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει ρύθμιση που αφορά τις περιπτώσεις ισοβαθμίας. 
Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους 
κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου,  αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, 
τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των συγγενών μαθημάτων προς  το 
ΠΜΣ (όπως αυτά δηλώνονται). 

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του 
Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της 
Γραμματείας του οικείου Τμήματος στην οποία ορίζεται και  η χρονική διάρκεια των εγγραφών  και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. 

 

Απαίτηση βασικών γνώσεων 

Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να έχουν γνώση του αντικειμένου των 
τεσσάρων, πιο συναφών προς ΠΜΣ προπτυχιακών μαθημάτων: 

Ι) Οργανική Φαρμακευτική Χημεία Ι 
ΙΙ) Οργανική Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 
ΙΙΙ) Οργανική Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ 
IV) Ειδική Οργανική Χημεία 
 Tα μαθήματα αυτά, επικυρώνονται από τη Σ.Τ. μετά από εισήγηση της Σ.E. και πρόταση του Τομέα 

και αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του Tμήματος. Τα μαθήματα αυτά είναι δυνατόν να ανανεώνονται 
κατ΄ έτος μετά από εισήγηση της ΣΕ. H παρακολούθηση του ειδικού αυτού προγράμματος με υποχρεωτική 
παρακολούθηση των μαθημάτων και αντίστοιχων εργαστηρίων θα γίνεται κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα του 
ΠΜΣ. και η εξέταση των φοιτητών θα γίνεται ταυτόχρονα, και με τις ίδιες προϋποθέσεις, με τις εξετάσεις των 
προπτυχιακών φοιτητών. Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος επαναλαμβάνει τις εξετάσεις μία φορά την 
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επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του 
μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από το Π.M.Σ. 

 
Άρθρο 5  

Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 
(άρθρα 33, 34  και 35  του Ν. 4485/2017) 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

H χρονική διάρκεια του Π.M.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση M.Δ.E. δεν μπορεί να είναι χρονικά 
μικρότερη από τέσσερα (4) εξάμηνα και σε πεπίπτωση παράτασης μεγαλύτερη από έξι (6) εξάμηνα. 

 Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα  μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες με βάση τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά (π.χ. φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται 20 ώρες την εβδομάδα), η 
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση 
προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες 
εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις όπως ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, 
στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.  
  Επίσης στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  
εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο 
χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται  στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 
 Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί 
λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. Μετά από την εξάντληση των ορίων αυτών, ο 
φοιτητής χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από το Π.Μ.Σ 

O τρόπος εξέτασης των μεταπτυχιακών μαθημάτων καθορίζεται από τους διδάσκοντες και η τελική 
εξέταση, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία, γίνεται στο τέλος του κάθε εξαμήνου. H βαθμολογία γίνεται σε 
ακέραια κλίμακα από το 0 έως το 10, με ελάχιστο προβιβάσιμο το έξι (6). Σε περίπτωση αποτυχίας η εξέταση 
επαναλαμβάνεται μία μόνο φορά εντός των δύο επόμενων εξαμήνων. Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή 
φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της 
Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε 
περίπτωση αποτυχίας για τρίτη φορά ή αποτυχίας σε δύο μαθήματα του ιδίου εξαμήνου, ο φοιτητής χάνει την 
ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή. 

Για θέματα διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση της 
Συντονιστικής Επιτροπής. Ως λόγοι διαγραφής αναφέρονται: α)  η μη επαρκής πρόοδος του 
μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: 
παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον 
οικείο Κανονισμό, γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, 
και δ) αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας. 

 
 Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις 
που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Τμήμα εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε  μεταπτυχιακούς/κες 
φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 
 ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
         Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης  για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες ούτε αμοιβές για 
τους συμμετέχοντες διδάσκοντες στο παρόν πρόγραμμα.  
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Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων 

(άρθρα 34 και 45 του Ν. 4485/2017) 
  
 Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελληνική. 
 
Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: 
Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων 
α/α Τίτλος Μαθήματος,  Εξάμηνο,  ECTS 
1. Προχωρημένα Μαθήματα Μεταβολισμού Ξενοβιοτικών, Α, 10 
2. Ετεροκυκλική Φαρμακοχημεία, Α,10 
3. Προχωρημένη Φαρμακοχημεία, Α, 10 
4. Χημική Βιολογία Ενώσεων Φαρμακευτικού Ενδιαφέροντος, Β, 10 
5. Αναλυτική Φαρμακοχημεία, Διευκρίνηση Δομής Φαρμακευτικών Ενώσεων, Β, 10  
6. Βιομηχανική Φαρμακοχημεία,  Β,10 
7. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Ι, Γ, 30 
8.  Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα ΙΙ, Δ, 20 
9. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, Δ, 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS 

 Όπου Α και Γ εαρινά εξάμηνα, Β και Δ χειμερινά 
 
    Τα μαθήματα αρχίζουν τον Φεβρουάριο και τελειώνουν τον Μάιο και τον Ιούνιο ολοκληρώνονται οι 
εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει τον Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο  και 
ολοκληρώνονται με τις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου τον Ιανουάριο.  

Στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσα σε χρονικά όρια που θα καθορίζονται από τη Σ.E., 
κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εγγράφεται στο ΠΜΣ και δηλώνει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει στο 
εξάμηνο αυτό. Tα μεταπτυχιακά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν. H παρακολούθηση των 
μαθημάτων, εργαστηρίων και φροντιστηρίων καθώς και η συμμετοχή στις αντίστοιχες εξετάσεις του 
εξαμήνου είναι υποχρεωτική. Η ελλιπής ή ανεπαρκής παρακολούθηση συνδυαζόμενη με αποτυχία στις 
εξετάσεις, όπως αναφέρεται παρακάνω, οδηγεί σε υποχρεωτική διακοπή των σπουδών και διαγραφή του 
μεταπτυχιακού φοιτητή από το Πρόγραμμα. Tο ειδικό βάρος των μαθημάτων εκφράζεται σε μονάδες ECTS. 
Tα μαθήματα θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες ECTS ανά εξάμηνο. Mέρος των 
μαθημάτων μπορεί να γίνεται υπό μορφή σεμιναρίων, εργαστηριακών ασκήσεων ή φροντιστηρίων. Για την 
απόκτηση ΠΜΣ απαραίτητη η συμπλήρωση των 120 ECTS. Tο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, το 
περιεχόμενο τους και οι διδάσκοντες ορίζονται από τη Σ.Τ., μετά από προτάσεις της Σ.E. και των Γ.Σ. των 
Tομέων, και αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Η Σ.Τ. ορίζει επίσης, μετά από πρόταση 
του Τομέα διά της Σ.Ε., ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φαρμακευτικής ως υπεύθυνο για κάθε 
μεταπτυχιακό μάθημα. Το μέλος αυτό είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση (ακαδημαϊκή και διοικητική) 
του μαθήματος και με την αποστολή των βαθμών προόδου στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο υπεύθυνος 
κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος αναγράφεται στον οδηγό σπουδών. 
 Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση 
εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.  
 Η βαθμολογική κλίμακα  για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται 
από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: 

Άριστα (8,5 έως 10) 
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου). 

  Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του. 
 Για την  εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  όπου προβλέπεται (άρθρο 34, παρ. 4 
του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου,  στην οποία αναγράφεται 
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ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και 
επισυνάπτεται  περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την  επιβλέποντα/ουσα αυτής και 
συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή  για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο 
επιβλέπων/πουσα (αποκλειστικά εντός του δευτέρου εξαμήνου). H παραπάνω επιλογή γίνεται μετά από 
ενημερωτική συνάντηση των μελών Δ.E.Π. που διδάσκουν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  με 
τους μεταπτυχιάκους φοιτητές. O επιβλέπων, μαζί με τη Σ.Ε., έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και 
του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή καθώς και της φυσικής παρουσίας του 
στο Εργαστήριο της κατεύθυνσης. Επιβλέποντες μεταπτυχιακών φοιτητών για Μ.Δ.Ε. μπορούν να είναι τα 
μέλη Δ.E.Π. του Τμήματος Φαρμακευτικής που διδάσκουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και καλύπτουν τις 
προϋποθέσεις του νόμου.  
 Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Τριμελής 
Συμβουλευτική Επιτροπή δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις – βελτιώσεις καθώς και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέχρι έναν μήνα πριν την παρουσίαση της εργασίας.  Κατόπιν της έγκρισής 
της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της  Σχολής Επιστημών Υγείας και 
του Τμήματος Φαρμακευτικής.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ΜΔΕ είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η συγγραφή πρότασης 
ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η εργαστηριακή μεταπτυχιακή έρευνα (50 ECTs για το 
Γ και Δ εξάμηνο) και η συγγραφή και η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (10 ECTs 
για το Δ εξάμηνο). O σχεδιασμός και η οργάνωση της ερευνητικής μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας 
γίνεται αποκλειστικά εντός των τριών πρώτων εξαμήνων σπουδών μετά από συνεννόηση μεταξύ του 
μεταπτυχιακού φοιτητή με τον επιβλέποντα που έχει ήδη ορισθεί. 
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (παραίτηση, 
λόγοι υγείας, μακροχρόνια εκπαιδευτική άδεια, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. 

. 
Η διπλωματική εργασία γράφεται σε πέντε (5) αντίτυπα τουλάχιστον και ένα από αυτά κατατίθεται στη 
βιβλιοθήκη του τμήματος προς αρχειοθέτηση. Περιλαμβάνει τον Πρόλογο, την Εισαγωγή, το Αντικείμενο 
και Σκοπό, τα ‘Οργανα και τα Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, το Πειραματικό μέρος (που περιλαμβάνει ένα 
ή περισσότερα από τα επόμενα : υπολογιστική φαρμακευτική χημεία- σχεδιασμό, σύνθεση, φυσικοχημικές 
μελέτες, βιολογικές μελέτες), τα Αποτελέσματα, την Συζήτηση, τα Συμπεράσματα και την Βιβλιογραφία 
(σύμφωνα με το περιοδικό European Journal of Medicinal Chemistry). Επίσης περιλαμβάνει περίληψη 
στην Ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το κείμενο γράφεται με γραμματοσειρά Times New Roman, ή Arial, 
μεγέθους 12 και διάστιχο  1,5. 

 Η παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
(μαθήματα, φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία) με καθημερινή 
παρουσία. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση των παραπάνω είναι ο επιβλέποντας και οι διδάσκοντες 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, που ενημερώνουν τη Σ.Ε. Μη τήρηση των παραπάνω 
υποχρεώσεων έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. μετά από αιτιολογημένη 
πρόταση της Σ.Ε. και με απόφαση της Γ.Σ. όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

 H βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται σε ακέραιες μονάδες από το 0 
έως και 10 με ελάχιστο προβιβάσιμο βαθμό το 6. Σε περίπτωση λήψης βαθμού μικρότερου από 6, η 
παρουσίαση της διορθωμένης διατριβής επαναλαμβάνεται μετά από δίμηνο. Σε περίπτωση διαφωνίας των 
βαθμολογητών, τόσο στα μαθήματα όσο και στη μεταπτυχιακή διατριβή, ορίζεται από τη Σ.E. 
αναβαθμολογητής ο οποίος βαθμολογεί τελεσίδικα ύστερα από εξέταση (γραπτή ή προφορική) του 
υποψηφίου. 

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο 
όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις 
πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και  υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού 
ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: 
 O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου 
προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το 
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άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. 
βαθμός Μ.Δ.Ε.  =  άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας x ECTS) 

         (σύνολο ECTS) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρες 

10-11 Ετεροκυκλική 

Φαρμακοχημεία 

Προχωρημένα  

Μαθ. Μεταβ.  

Ξενοβιοτικών 

Προχωρημένα  

Μαθ. Μεταβ.  

Ξενοβιοτικών 

 Προχωρ. 

Φαρμακοχημεία 

Ετεροκυκλική 

Φαρμακοχημεία  

10-11 

11-12 Ετεροκυκλική 

Φαρμακοχημεία 

Προχωρημένα  

Μαθ. Μεταβ.  

Ξενοβιοτικών 

Προχωρημένα  

Μαθ. Μεταβ.  

Ξενοβιοτικών 

Προχωρημένα  

Μαθ. Μεταβ.  

Ξενοβιοτικών 

Ετεροκυκλική 

Φαρμακοχημεία  

 

11-12 

12-13      12-13 

13-14      13-14 

14-15      14-15 

15-16      15-16 

16-17 Προχωρημένη 

Φαρμακοχημεία 

Ετεροκυκλική 

Φαρμακοχημεία 

Προχωρημένη . 

Φαρμακοχημεία 

 

 

Προχωρημένη 

Φαρμακοχημεία 

16-17 

17-18 Προχωρημένη 

Φαρμακοχημεία 

Ετεροκυκλική 

Φαρμακοχημεία 

Προχωρημένη. 

Φαρμακοχημεία 

 Προχωρημένη 

Φαρμακοχημεία 

17-18 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρες 

10-11 Χημική Βιολογία 

Ενώσεων Φαρμ. 

Ενδιαφέροντος 

Βιομηχανική 

Φαρμακοχημεία 

Χημική Βιολογία 

Ενώσεων Φαρμ. 

Ενδιαφέροντος  

Αναλυτική 

Φαρμακοχημεία, 

Διευκρίνιση της  

Δομής  

Φαρμακευτικών 

Ενώσεων 

Χημική Βιολογία 

Ενώσεων Φαρμ.  

Ενδιαφέροντος  

 

 

10-11 

11-12 Χημική Βιολογία 

Ενώσεων Φαρμ. 

Ενδιαφέροντος 

Βιομηχανική 

Φαρμακοχημεία 

Χημική Βιολογία  

Ενώσεων Φαρμ.  

Ενδιαφέροντος  

 

Αναλυτική 

Φαρμακοχημεία, 

Διευκρίνιση της  

Δομής  

Φαρμακευτικών 

Ενώσεων  

Χημική Βιολογία 

Ενώσεων Φαρμ.  

Ενδιαφέροντος  

 

11-12 
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12-13      12-13 

13-14      13-14 

14-15      14-15 

15-16      15-16 

16-17 Βιομηχανική 

Φαρμακοχημεία 

Αναλυτική 

Φαρμακοχημεία, 

Διευκρίνηση της 

Δομής  

Φαρμακευτικών 

Ενώσεων 

Αναλυτική 

Φαρμακοχημεία, 

Διευκρίνηση της 

Δομής  

Φαρμακευτικών 

Ενώσεων 

 

 

Βιομηχανική 

Φαρμακοχημεία 

16-17 

17-18 Βιομηχανική 

Φαρμακοχημεία 

Αναλυτική 

Φαρμακοχημεία, 

Διευκρίνηση της 

Δομής  

Φαρμακευτικών 

Ενώσεων 

Αναλυτική 

Φαρμακοχημεία, 

Διευκρίνηση της 

Δομής  

Φαρμακευτικών 

Ενώσεων 

 Βιομηχανική 

Φαρμακοχημεία 

17-18 

  
 

 

Άρθρο 7 
Διδακτικό Προσωπικό 

(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017) 
 
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:  

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φαρμακευτικής.  
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φαρμακευτικής, κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος. 
III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του οικείου Τμήματος Φαρμακευτικής. 
IV. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος Φαρμακευτικής μετά από 

τεκμηριωμένη  απόφαση  της Σ.Τ.  για την ανάθεση διδασκαλίας, χωρίς αμοιβή,  που θα περιέχει 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των αναγκών του Τμήματος, αφού συνυπολογιστούν οι εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής, σε περίπτωση που 
δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει 
διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή 
ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών.  

Επιπλέον η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση 
του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες,  καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.     

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του 
Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε..  
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Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή 
των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με 
τους/τις  μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες. 

 
 
 

Άρθρο 8 
Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης 

(άρθρο 37 του Ν. 4485/2017) 
 
Τα έσοδα του ΠΜΣ προέρχονται από:   
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων 
β) τον  προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 

οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού 
τομέα, 

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα που θα χορηγούνται σε μέλη ΔΕΠ του τμήματος 
Φαρμακευτικής, 

ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, που θα 
χορηγούνται σε μέλη ΔΕΠ του τμήματος Φαρμακευτικής, 

στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του οικείου 
Α.Ε.Ι., 

ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 
 
Σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου (άρθρο 37  του Ν. 4485/2017) το Τμήμα Φαρμακευτικής  

στο οποίο  λειτουργεί το Π.Μ.Σ.- οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, 
απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία.  

 
Άρθρο 9 

Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή 
 
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 

Τελετουργικό Αποφοίτησης 
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 

 

Καθορίζονται τρεις τελετές απονομής του μεταπτυχιακού τίτλου κάθε έτος (που ακολουθούν ημερολογιακά 

τις αντίστοιχες ημερομηνίες ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών), παρουσία της Συνέλευση  του 

τμήματος Φαρμακευτικής, απονέμοντας συγχρόνως και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σύμφωνα με 

το παρακάτω πρότυπο. 
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EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ» 
 

Aριθ. Πιστοπ. _____ 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 

Ο/Η {ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ} του {ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ} 

Τόπος γέννησης: {...} 

 

αφού πέτυχε στα προβλεπόμενα μαθήματα, τη διπλωματική εργασία και συγκέντρωσε τον απαιτούμενο 

αριθμό διδακτικών μονάδων, κρίθηκε άξιος/α του  

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

«ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ» 
 

 

με βαθμό _________________________________________________ 

στις  __________{ημερομηνία}___________________________ 

 

Tο πιστοποιητικό αυτό χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

     Θεσσαλονίκη, ………….…………200…. 

     O ΓPAMMATEAΣ TOY TMHMATOΣ 

 

Tύπος Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
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Άρθρο 11 

Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 

 
 
Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε ένα 

από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος  Φαρμακευτικής 
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα 

αναγράφεται το Τμήμα και το ίδρυμα που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ, και το έμβλημα του 
ιδρύματος, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός 
πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο 
χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα. 

Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την 
απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος 
 Επιπλέον του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 
15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα 
επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο 
εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και 
δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγεί το 
ίδρυμα. 
 

Άρθρο 12 
Λογοκλοπή 

 
Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται 

να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. 
 Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή 

εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- 
χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες 
του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της 
Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για διαγραφή του/της. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας 
καθηγητή/τριας- η Συνέλευση του  Τμήματος Φαρμακευτικής  μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της . 
 Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη 
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος  στη 
Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της 
λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από 
μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ( διατάξεις Ν.5343/1932 (άρθρα 120 έως 123), ΠΔ 160/2008 -23 
έως 25). 
  

Άρθρο 13 
Μεταβατικές ρυθμίσεις 

 

 Οι  φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, καθώς 
και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. 
ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του Ν.4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, διατάξεις  (άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017). 
  Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από  την σχετική νομοθεσία  ή τον 
οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του 
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Τμήματος Φαρμακευτικής και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   


