
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόμα-
τος - Oral Pathology, Surgery and Radiology».

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOOD CHEMISTRY)».

3 Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

4 Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μαθηματι-
κή Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» 
«Mathematical Finance and Risk Analysis» και 
μετονομασία του σε «Ποσοτική Επενδυτική» 
«Quantitative Investing».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1284/11.7.2019 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με τίτλο «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινο-

λογία Στόματος - Oral Pathology, Surgery and 

Radiology».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

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 λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38),

5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ (13.2.2019.),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22.5.2019),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30.5.2019),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στό-
ματος - Oral Pathology, Surgery and Radiology», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, ως ακολούθως: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολο-
γία Στόματος - Oral Pathology, Surgery and Radiology», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017. 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Με το Π.Μ.Σ. «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολο-
γία Στόματος - Oral Pathology, Surgery and Radiology» 
επιδιώκεται υψηλού επιπέδου εξειδίκευση πτυχιούχων 
οδοντιάτρων ικανών για την αντιμετώπιση οδοντιατρι-
κών προβλημάτων που απαιτούν βαθιά επιστημονική 
γνώση και δεξιότητες πέραν εκείνων που εξασφαλίζει 
το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στα γνωστικά αντι-
κείμενα των τριών ειδικεύσεων που περιλαμβάνει, της 
Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, της Στοματολογίας και 
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και της Διαγνωστικής και 
Ακτινολογίας Στόματος.

Συγκεκριμένα, σκοπός του Π.Μ.Σ. «Παθολογία, Χει-
ρουργική και Ακτινολογία Στόματος», εκφραζόμενος 
ανά ειδίκευση είναι:

α) Ειδίκευση Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής. Η πα-
ροχή προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής γνώσης, 
καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αφενός για τη δι-
άγνωση και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση 
χειρουργικών παθήσεων ή καταστάσεων που αφορούν 
στην περιοχή του στόματος και αφετέρου για τη διαχείρι-
ση των τοπικών ή γενικών προβλημάτων και επιπλοκών 
που σχετίζονται με αυτές. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
της οδοντοφατνιακής χειρουργικής περιλαμβάνεται δι-
ευρυμένη θεωρητική κατάρτιση για την αντιμετώπιση 
ασθενών με γενικά νοσήματα, εκπαίδευση στις βασικές 
αρχές της χειρουργικής, καθώς και τους κανόνες ασηψί-
ας/αντισηψίας. Γίνεται δυνατή η κλινική εφαρμογή των 
γνώσεων στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση του προβλή-
ματος του ασθενή, την πρόταση και την υλοποίηση του 
σχεδίου θεραπείας, καθώς και στη διαχείριση συμβαμά-
των/επιπλοκών και καταστάσεων που απορρέουν από 
την πάθηση ή και από την επέμβαση.

β) Ειδίκευση Στοματολογίας και Νοσοκομειακής 
Οδοντιατρικής. Η παροχή προχωρημένης θεωρητικής 
γνώσης και η κλινική εξειδίκευση των οδοντιάτρων στα 
επιστημονικά πεδία της Στοματολογίας και της Νοσοκο-
μειακής Οδοντιατρικής. Ειδικότερα οι επιμέρους σκοποί 
του προγράμματος είναι η εκπαίδευση του μεταπτυχια-
κού φοιτητή (ΜΦ): 1) Στη διερεύνηση και διάγνωση των 
νόσων του βλεννογόνου του στόματος, των σιαλογόνων 
αδένων και των οστών των γνάθων, χρησιμοποιώντας 
κλινικά, απεικονιστικά και λοιπά εργαστηριακά ευρήμα-
τα, συμπεριλαμβάνοντας πλήρη ιστοπαθολογική εξέτα-
ση όπου απαιτείται. 2) Στη θεραπευτική αντιμετώπιση 

των νόσων του βλεννογόνου του στόματος, των σιαλο-
γόνων αδένων και των οστών των γνάθων, επιλέγοντας 
και εφαρμόζοντας κατάλληλες φαρμακευτικές και συ-
ντηρητικές επεμβατικές μεθόδους. 3) Στη διερεύνηση 
των εκδηλώσεων, αλληλεπιδράσεων και επιπτώσεων 
στη στοματική υγεία συστηματικών νοσημάτων και των 
θεραπειών τους. 4) Στην επιλογή, το σχεδιασμό, την κα-
τάλληλη τροποποίηση και την ασφαλή εφαρμογή της 
ενδεδειγμένης οδοντιατρικής και στοματολογικής θε-
ραπευτικής αντιμετώπισης των ιατρικά βεβαρημένων 
ασθενών, ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα, την κα-
τάσταση υγείας του ασθενούς και τη χορηγούμενη θε-
ραπεία σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό. 5) Στην 
εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων και το σχεδια-
σμό ερευνητικών πρωτοκόλλων.

γ) Ειδίκευση Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόμα-
τος. Η παροχή προχωρημένης θεωρητικής γνώσης και 
κλινικής εξειδίκευσης των οδοντιάτρων στο επιστημο-
νικό πεδίο της διαγνωστικής μεθοδολογίας των νόσων 
του στόματος, στην εκμάθηση των βασικών αρχών της 
ιατροδικαστικής του στόματος, στην ακτινολογία, στην 
ακτινοτεχνική και στην ακτινοδιάγνωση των παθήσε-
ων της γναθοπροσωπικής χώρας, ώστε να παρέχουν 
υψηλού επιπέδου κλινικές υπηρεσίες και να συμβάλ-
λουν στην ανάπτυξη της επιστήμης της Διαγνωστικής 
και Ακτινολογίας Στόματος, μέσω της έρευνας και της 
διδασκαλίας.

Μέσα από το παρόν Π.Μ.Σ. επιδιώκεται η περαιτέρω 
προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η ικανο-
ποίηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας, καθώς και η προαγωγή της στομα-
τικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού. 

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία 
Στόματος» («Master of Science in Oral Pathology, Surgery 
and Radiology») στις εξής ειδικεύσεις:

α) Οδοντοφατνιακή Χειρουργική (Dentoalveolar 
Surgery),

β) Στοματολογία και Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 
(Oral Medicine and Pathology-Hospital Dentistry) και

γ) Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Oral 
Diagnosis and Radiology).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και στις τρεις 
(3) ειδικεύσεις.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, κλινική άσκηση, 
ερευνητική απασχόληση, καθώς και σε εκπόνηση μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
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Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος 
ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα και στις τρεις 
(3) ειδικεύσεις. 

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Παθολογία, Χει-
ρουργική και Ακτινολογία Στόματος» θα καλύπτεται από:

• δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

• πόρους ερευνητικά προγράμματα,
• πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
• μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
• κάθε άλλη νόμιμη πηγή, και
• τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα 

οποία ανέρχονται, ανά ειδίκευση, σε:
α) Ειδίκευση Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής: 

3.800,00 € -τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ, ανά εξάμηνο 
σπουδών, β) Ειδίκευση Στοματολογίας και Νοσοκομεια-
κής Οδοντιατρικής: 1.500,00 € - χίλια πεντακόσια ευρώ, 
ανά εξάμηνο σπουδών, και γ) Ειδίκευση Διαγνωστικής 
και Ακτινολογίας Στόματος: 700,00 € - επτακόσια ευρώ, 
ανά εξάμηνο σπουδών.

Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία: α) γιατί 
οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν αποτελούν σταθε-
ρές πηγές που να εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρό-
σκοπτη υλοποίηση του Π.Μ.Σ. και β) λόγω της κλινικής 
και εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών, που καλύ-
πτει το 65% των διδακτικών ωρών διαμορφώνεται ένα 
υψηλό λειτουργικό κόστος, όπως φαίνεται και από τον 
αναλυτικό προϋπολογισμό. Αντισταθμιστικά, το Π.Μ.Σ. 
θα παρέχει υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια για την 
οικονομική στήριξη των φοιτητών και την ενίσχυση του 
ερευνητικού έργου.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029 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 δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, 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

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. απόφ. 1286/11.7.2019 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOOD CHEMISTRY)».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-

νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
142) και ειδικότερα το άρθρο 17,

2. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

3. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

4. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

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

6. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102),

7. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

8. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

9. το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

10. 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 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

11. την υπ’ αριθμ. 779/29.6.2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του ΕΚΠΑ για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. «ΧΗΜΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΦΕΚ 3285 Β΄ 2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος ΧΗΜΕΙΑΣ του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 14η 4.3.2019),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22.5.2019),

14. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30.5.2019),

15. Tο γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ του ΕΚΠΑ, 
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με τίτλο «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOOD CHEMISTRY)», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 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 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
στη ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη 
συστατικών (πρόσθετων ή φυσικών) των τροφίμων, τη 
μελέτη και χρήση των συστατικών των τροφίμων για 
τη δημιουργία τροφίμων με ενισχυμένες λειτουργικές 
ιδιότητες, τον έλεγχο ασφάλειας των τροφίμων (μικρο-
βιολογικό, τοξικολογικό και χημικό), την χρήση της τε-
χνολογίας στη παρασκευή, συντήρηση, διάθεση κτλ των 
τροφίμων και τη μελέτη των διατροφικών κανόνων για 
ισορροπημένη διατροφή.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων στην επιστήμη των τροφίμων και ειδικότερα 
στη χημεία τροφίμων, γνώσεις απαραίτητες στον από-
φοιτο για απασχόληση στη βιομηχανία τροφίμων αλλά 
και σε συναφείς φορείς του δημοσίου π.χ. ΕΦΕΤ, Χημείο 
του κράτους αλλά και απαραίτητες για την έναρξη και 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή για την ενίσχυση υπαρ-
χόντων οικογενειακών επιχειρήσεων τροφίμων. Ο το-
μέας των τροφίμων είναι από τους πιο σημαντικούς σε 
ελληνικό και διεθνές επίπεδο και έχει μεγάλη απήχηση 
στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν 
ως στόχο την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση. 
Πρόκειται για ένα τομέα που στηρίζεται η Εθνική οικο-
νομία και μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα της πρω-
τογενούς ανάπτυξης έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας για τους νέους έτσι ώστε να αποφεύγε-
ται η μετακίνηση Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό 
το λεγόμενο και “brain drain”. Υπάρχει συνάφεια του 
Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο του πρώτου κύκλου σπουδών 
του Τμήματος χημείας του ΕΚΠΑ όπου πλέον οι βασικές 
γνώσεις εμπλουτίζονται με εξειδικευμένες γνώσεις σε 
θέματα της χημείας και της επιστήμης των τροφίμων γε-
νικά, γνώσεις οι οποίες υποστηρίζονται πλήρως από την 
άρτια επιστημονική επάρκεια των διδασκόντων ως προς 
το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι δια-
θέτουν ανάλογο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο σε 
επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κριτές.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (MSc in FOOD 
CHEMISTRY).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά (120) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα δι-
εξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ» θα καλύπτεται από:

- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών τα οποία ανέρχονται 3.000 ευρώ συνολικά, 750 ανά 
εξάμηνο, καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες 
κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης / διδάκτρων κρίνεται 
αναγκαία γιατί είναι απαραίτητη η προμήθεια αντιδρα-
στηρίων, αναλώσιμων, ανταλλακτικών, μικροοργάνων, 
καθώς και για επισκευές επιστημονικών οργάνων κ.λπ. 
(70% επί του συνολικού τέλους φοίτησης, 3.000 ευρώ), 
δηλαδή 2.100 ευρώ.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029 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

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Π.Μ.Σ. «Χημεία Τροφί-
μων» του Τμήματος Χημείας ολοκληρώνουν τις σπουδές 
τους σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης του συγκεκρι-
μένου Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 3285 Β΄ 2018) και τον Κανονισμό λει-
τουργίας του (ΦΕΚ 3614 Β΄ 2018).

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

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 1287/11.7.2019 (3)
Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με τίτλο «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-

νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
142) και ειδικότερα το άρθρο 17,

2. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

3. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

4. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

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

6. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102),

7. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

8. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

9. το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

10. 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 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

11. την υπ’ αριθμ. 779/29.6.2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του ΕΚΠΑ για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. «ΧΗΜΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΦΕΚ 3285 Β΄ 2018),

12. την υπ’ αριθμ. 845/2.7.2018 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ έγκρισης του Κανονισμού του Π.Μ.Σ. «ΧΗ-
ΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΦΕΚ 3614 Β΄ 2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος ΧΗΜΕΙΑΣ του ΕΚΠΑ (14η συνεδρίαση, 4.3.2019),

14. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22.5.2019),

15. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρία 30.5.2019),

16. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» είναι η πα-
ροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο 
επιστημονικό πεδίο της επιστήμης των τροφίμων και πιο 
συγκεκριμένα εκπαίδευση στη χημεία τροφίμων, έλεγχο 
ποιότητας και ασφάλεια τροφίμων, τεχνολογία τροφίμων 
και διατροφή.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στον/στην «Χημεία Τροφίμων» μετά 
την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με 
βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφω-
να με το νόμο 4485/2017 είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π.Μ.Σ.: απαρτίζε-

ται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ 
δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη 
συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι 
ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται από τη Συ-
νέλευση μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέ-
δρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό 
της λειτουργίας του προγράμματος και:

- Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτι-
κού έργου μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ..

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επι-
τροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της 
οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημά-
των από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντι-
κατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος 
με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και 
εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

- Με εξουσιοδότηση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδι-
κότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμ-
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ματος και πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών 
του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αι-
τούμενες δαπάνες.

3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και ο Αναπληρωτής του: 
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 
βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου 
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόε-
δρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με 
απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργα-
να του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτε-
λεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής 
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμε-
νες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το 
διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Π.Μ.Σ..

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό 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 υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του Π.Μ.Σ..

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι Καθη-
γητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα 
καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Το Π.Μ.Σ. «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» υποστηρίζεται από 
Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστη-
μένη στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό 
την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Χημείας 
του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη 
γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ., όπως την προε-
τοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τή-
ρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, 
τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση 
βαθμολογιών κλπ.

Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» γίνονται δεκτοί κά-
τοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Χη-
μείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 
απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοτα-
γών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη 
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Το Π.Μ.Σ. «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» θα δέχεται δεκαπέντε 
(15) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζε-
ται να απασχολεί επτά (7) συνολικά διδάσκοντες, 70% 
από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ και 30% από Πανεπι-
στήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της 
Αλλοδαπής ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αυτό αντιστοιχεί σε 
παραπάνω από ένα (2,8) διδάσκοντα ανά φοιτητή.

Σημειώνεται ότι ο ελάχιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας είναι 10 
(δέκα) ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περί-
που εκατόν πενήντα (150) προπτυχιακών φοιτητών ανά 
έτος και των σαράντα (42) διδασκόντων του Τμήματος 
Χημείας του ΕΚΠΑ.

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 
4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Ιούνιο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Χημείας του Ε.Κ.Π.Α., δημοσιεύεται και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προ-
κήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο 
Π.Μ.Σ.. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση πε-

ράτωσης σπουδών
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (τουλάχιστον αγγλι-

κής γλώσσας, επιπέδου Β2)
Απόφοιτοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Πιστοποιητικό 

αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, εάν το κατέ-
χουν, ή έναρξη διαδικασίας έκδοσης του πιστοποιητικού, 
σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 15%
- Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μα-

θήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
σε ποσοστό 15%

- Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προ-
βλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό 15%

- Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσο-
στό 5%
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- Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%
- Δημοσιεύσεις σε ποσοστό 5%
- Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 35%
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον 

Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει 
προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών από την απόφα-
ση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η επιλογή γίνεται με έμφα-
ση στην προφορική συνέντευξη.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών και ορί-
ζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προ-
βλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές 
αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζο-
νται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να 
προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση 
εργοδότη.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει 
τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρού-
νται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης. Ενδεχόμενοι λόγοι υγείας, υποχρεωτική απου-
σία στο εξωτερικό, στράτευση είναι αποδεκτοί για ενδε-
χόμενη αναστολή φοίτησης, η οποία δεν υπερβαίνει τα 
δύο συνεχόμενα εξάμηνα.

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδη-
μαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνο-
λικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά 
τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση 
και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και 
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η 
διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης εκπαίδευ-
σης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγμα-
τοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην 
ελληνική γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. 
Ώρες

ECTS

Ανάλυση τροφίμων (μάθημα, εργαστήρια 
και εργασία)

39 15

Μικροβιολογία τροφίμων (μάθημα, εργα-
στήρια, εργαστηριακή εξέταση και εργα-
σία)

39 15

Σύνολο 78 30

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. 
Ώρες

ECTS

Τεχνολογία τροφίμων 26 10

Νέες τάσεις στη χημεία τροφίμων 26 10

Διατροφή 26 10

Σύνολο 78 30

Γ΄ Εξάμηνο ECTS

Πρωτότυπη Βιβλιογραφική εργασία 30

Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας

30

Σύνολο 30

Β. Περιεχόμενο / Περιγραφή μαθημάτων 
1. Ανάλυση τροφίμων Διαλέξεις 
• ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ - ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
• ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
• ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
• ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ 
• ΦΥΣΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 
• ΕΠΙΜΟΛΥΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εργαστηριακές ασκήσεις 
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ενεργότητας νερού 
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΙΝΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ, 

ΣΑΚΧΑΡΩΝ, 
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥΣ, ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΕΡΟΞΕΙ-

ΔΙΩΝ, 
• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ, Π.Χ. ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΑΛΑ-

ΤΩΝ, ΘΕΙΩΔΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 
• Ενόργανες Χημικές αναλύσεις (HPLC-UV, GC-MS, 

ETAAS, NMR)
2. Μικροβιολογία τροφίμων 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: Μικροοργανισμοί και τρόφιμα. Παράγο-

ντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροοργα-
νισμών στα τρόφιμα, αλλοιώσεις τροφίμων, ζυμώσεις, 
ασθένειες που οφείλονται σε μικροοργανισμούς. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Παρατήρηση μικροορ-
γανισμών στο μικροσκόπιο, μικροβιολογικός έλεγχος 
νερού και γάλακτος, μικροβιολογία γιαούρτης , μελέτη 
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της παρουσίας τοξινογόνων μυκήτων στα τρόφιμα , πα-
θογόνοι μικροοργανισμοί στα τρόφιμα 

3. Τεχνολογία τροφίμων 
Διαλέξεις: Συστήματα διαχείριση ασφάλειας τροφίμων, 

Μέθοδοι επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, συ-
σκευασία τροφίμων, θέματα βιοτεχνολογίας τροφίμων. 

4. Νέες τάσεις στη Χημεία τροφίμων 
Διαλέξεις: Δημόσια υγεία και διατροφική αλυσίδα, αξι-

ολόγηση και διαχείριση κινδύνων που περιέχουν τα τρό-
φιμα, μυκοτοξίνες και εκτίμηση κινδύνου, επιμολυντές 
τροφίμων, υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, 
βιολογικά τρόφιμα, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, 
λειτουργικά τρόφιμα, φυσικά αντιοξειδωτικά, ακτινο-
βόληση τροφίμων. 

5. Διατροφή 
Διαλέξεις: Εισαγωγή στη διατροφή. Βασικές έννοιες, 

Θερμαντική αξία της τροφής. Ενεργειακές ανάγκες του 
οργανισμού. Πέψη, απορρόφηση και μεταβολισμός των 
θρεπτικών υλών. Υδατάνθρακες, Λίπη, πρωτεΐνες και ο 
ρόλος τους στην διατροφή. Νερό, Ανόργανα συστατικά, 
Βιταμίνες. Μεταβολισμός νηστικού και τραφέντος ορ-
γανισμού. Ασθένειες του μεταβολισμού, καρδιαγγειακά 
νοσήματα. Αλλεργίες και τρόφιμα. Μεσογειακή δίαιτα, 
διατροφική αξία τροφίμων που παράγει η Ελλάδα. Φυ-
τοφαγία. Τρέχοντα θέματα διατροφής. 

6. Πρωτότυπη Βιβλιογραφική εργασία 
Συγγραφή πρωτότυπης εργασίας με χρήση διεθνών 

βάσεων δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων επί 
του θέματος της εργασίας.

Άρθρο 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 
13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετά-
σεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμή-
νου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του 
Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων / εργαστηρίων 
κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξε-
περνά το 20% ανά μάθημα, τίθεται θέμα διαγραφής του 
φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία 
γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. πραγματοποιεί-
ται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον 
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνε-
ται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων 
κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 20 ημερών 
από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 

στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με 
όσο ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το 
πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από 
τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα μέλη 
της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το 
εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος 
της εξέτασης διδάσκων.

Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται 
η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η 
Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψη-
φίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 
της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων 
(αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μετ. φοι-
τητή ήδη από την έναρξη των μετ. σπουδών του) και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής Α΄ και Β΄ 
βαθμίδας.

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί 
να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή και ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα.

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
δύναται να πραγματοποιείται σε ερευνητικά κέντρα της 
ημεδαπής ή άλλα ΑΕΙ ή δημόσιους φορείς.

Οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας: εξώφυλλο ελεύθερο με υποχρεωτική τη χρήση 
του λογότυπου του Τμήματος Χημείας, ΕΚΠΑ, γραμματο-
σειρά Times new roman 12, ελάχιστος - μέγιστος αριθμός 
σελίδων (120 και 160 αντίστοιχα).

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Μετά 
την παρουσίαση και τις ερωτήσεις από το κοινό αποσύ-
ρεται το κοινό και ακολουθεί εξέταση από την τριμελή 
επιτροπή. Μετά την εξέταση η τριμελής επιτροπή συνε-
δριάζει για το βαθμό.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκρι-
θούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρε-
ωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Χημείας.

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
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του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και τη διδασκαλία.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια / ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του Π.Μ.Σ., διαλέξεις ή άλ-
λες επιστημονικές εκδηλώσεις του Π.Μ.Σ. κ.ά.

3. Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης υποτρο-
φιών. Δικαιολογητικά: Πτυχίο άριστα και βεβαίωση χα-
μηλού εισοδήματος.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας, μετά την ει-
σήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή 
μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 

του Π.Μ.Σ., 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 οικογενει-
ακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμε-
σου 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 κατά-
ταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο 
εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, ν. 4485/2017).

6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξι-
ολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δίνεται ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
φοιτητών όσον αφορά το σύνολο του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος και των δραστηριοτήτων του θα αναρ-
τώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα αποτε-
λέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκοντα θα του 
κοινοποιούνται.

7. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Χημείας και σε χώρο του Τμήματος ή 
της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. ή του 

Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του 
Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως 
εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. απονέμεται 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ».

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

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

10. Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟ-
ΦΙΜΩΝ» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 750 ευρώ ανά 
εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε 
εξαμήνου.

11. Για την πραγματοποίηση των σπουδών τους οι φοι-
τητές μπορούν να λάβουν υποτροφίες. Οι υποτροφίες 
αυτές διακρίνονται:

α) Σε υποτροφίες αριστείας, οι οποίες αποδίδονται 
στους αριστούχους φοιτητές του Π.Μ.Σ. βάσει της επίδο-
σής 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 επι-
τυχίας τους. Οι φοιτητές απαλλάσσονται της καταβολής 
διδάκτρων που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσό.

β) Σε ανταποδοτικές υποτροφίες, λόγω της συμμετο-
χής των φοιτητών στην επιτήρηση των προπτυχιακών 
φοιτητών στα εργαστήρια και στις εξετάσεις. Οι φοιτη-
τές και σε αυτή τη περίπτωση απαλλάσσονται μέρους ή 
όλου του ποσού των διδάκτρων. Το ποσό της απαλλαγής 
υπολογίζεται βάσει πραγματικών ωρών απασχόλησης. Η 
δε αμοιβή ανά ώρα αποφασίζεται στην αρχή κάθε έτους 
με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στους φοι-
τητές του Π.Μ.Σ.

12. Επίσης υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού του προ-
γράμματος ΕΡΑΣΜΟΣ με τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ..

Άρθρο 9
ΥΠΟΔΟΜΗ Π.Μ.Σ.

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-
πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του 
Τμήματος Χημείας

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία 
στελεχώνεται από μέλη της Γραμματείας του Τμήματος 
Χημείας.

3. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται 
από:

α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συνεργαζόμενων 
για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
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γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτο-

νται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδό-
τησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται 
από τέλη φοίτησης. Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδά-
κτρων κρίνεται αναγκαία γιατί είναι απαραίτητη η προ-
μήθεια αντιδραστηρίων, αναλώσιμων, ανταλλακτικών, 
μικροοργάνων, καθώς και για επισκευές επιστημονικών 
οργάνων κ.λπ.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός 
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος 
κατατίθεται στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ. Ο εν λόγω 
απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται 
αμελλητί στις κατά τον νόμο αρμόδιες αρχές.

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. 
θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. προγραμματίζεται να απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ και από ΑΕΙ της 
ημεδαπής λόγω εξειδίκευσης στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. 
Πιο συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., θα είναι, 
κατά 75%:

- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, http://www.chem.uoa.
gr/?page_id=2962, http://scholar.uoa.gr/harpro, http://
www.chem.uoa.gr/?page_id=2851, http://scholar.uoa.
gr/tmavrom, http://www.chem.uoa.gr/?page_id=2835.

Και κατά 25% μέλη Δ.Ε.Π. από ΑΕΙ της ημεδαπής. Η 
συμμετοχή τους κρίνεται απαραίτητη όσο αφορά τη 
διδασκαλία θεμάτων τεχνολογίας τροφίμων http://fst.
aua.gr/el/userpages/298, και διατροφής http://fst.aua.
gr/el/userpages/103.

- Όλοι οι διδάσκοντες του Τμήματος, κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικεί-
μενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότη-
τας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής,

- 12,5 % ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν. 4386/2016) 
και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, 
λόγω εξειδίκευσης σε θέματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. Χη-
μεία τροφίμων όπως βιολογικά τρόφιμα, φυτοφάρμα-
κα, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα για τα οποία έχει 
συγγράψει βιβλία και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστη-
μονικά περιοδικά (ιστοσελίδα: http://www.chem.uoa.
gr/?page_id=1009)

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτο-

ρες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπο-
ρεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με 
απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του 
οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού 
και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση 
που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου 
και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. […] (παρ. 7, άρ. 29, 
ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης το Τμή-
ματος ανατίθεται διδασκαλία σε:

- μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, 

ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις 
ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, ν. 4009/2011)

ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα 
ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, αρ. 36, ν. 4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του Π.Μ.Σ. γίνεται ύστερα από εισήγηση της 
ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η πρόσκληση για τους επισκέπτες καταξιωμένους 
επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και για 
επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος γίνεται από τη ΣΕ και μετά την αποδοχή, τα 
έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.

Η πρόσκληση σε αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. γίνεται 
από τη ΣΕ και μετά την αποδοχή, τα έξοδα καλύπτονται 
από τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 1288/11.7.2019 (4)
Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επι-

στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μαθηματική 

Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» 

«Mathematical Finance and Risk Analysis» και 

μετονομασία του σε «Ποσοτική Επενδυτική» 

«Quantitative Investing».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
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έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

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 λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38),

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. την υπ’ αριθμ. 959/2.8.2018 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ Β΄ 4112/20.9.2018) «Ίδρυση Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μαθηματική Χρημα-
τοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου»,

11. την υπ’ αριθμ. 1065/17.10.2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ Β΄ 5180/19.11.2018) «Έγκριση 
Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μα-
θηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου»,

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 
20.2.2019),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22.5.2019),

14. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30.5.2019),

15. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυ-
ση Κινδύνου» «Mathematical Finance and Risk Analysis» 
και τη μετονομασία του σε «Ποσοτική Επενδυτική» 
«Quantitative Investing», από το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ποσοτική Επενδυτική» - 
«Quantitative Investing»υποστηρίζεται από το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η εφαρ-
μοσμένη οικονομική σε θέματα του ευρύτερου τομέα 
Χρηματοοικονομικής, Μαθηματικών και Στατιστικής. 
Ειδικότερα στην εκπαίδευση επιστημόνων σε ειδικές 
μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές τεχνικές, 
που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά, την ανά-
λυση κινδύνου και την επενδυτική - εκτιμητική ακινή-
των, καθώς και την εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές 
γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του 
ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
λειτουργούν αυτές οι πρακτικές.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των 
φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδι-
ωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και 
γενικότερα η κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικα-
νών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας. Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων 
γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών 
σε διδακτορικό επίπεδο. Συγχρόνως, επιδιώκεται η διε-
θνής προβολή του Τμήματος, καθώς και η διασύνδεσή 
του με την ελληνική, αλλά και με τη διεθνή οικονομία σε 
εθνικό, περιφερειακό ή/και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στην «Ποσοτική Επενδυτική» - «Quantitative 
Investing», σε δύο ειδικεύσεις: «Μαθηματική Χρηματο-
οικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» και «Επενδυτική 
και Εκτιμητική Ακινήτων», μετά την πλήρη και επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα 
σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Οικονομικών Επι-
στημών του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 3
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημά-
των οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών 
επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμέ-
να Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται συνο-
λικά σε πενήντα (50).

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθ. 34 του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προϋπόθεση 
για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας του-
λάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του 
Π.Μ.Σ.. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα 
ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επι-
λογή ή η σχετική διαδικασία εξέτασης ορίζονται στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα ακαδημαϊκά 
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κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, 
η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και η σχετική 
ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. Για την από-
κτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS) στην ειδίκευση «Μαθηματική 
Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» και ενενή-
ντα (90) πιστωτικές μονάδες στην ειδίκευση «Επενδυτική 
και Εκτιμητική Ακινήτων».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ του Προ-
γράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα 
για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και 
Ανάλυση Κινδύνου» και τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα 
στην ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων». 
Συγκεκριμένα:

1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί 
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη), ή τρία ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα, ανάλογα με την ειδίκευση (ιδέ ανωτέρω).

2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Η φοίτηση μπορεί 
να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά 
εξάμηνα (τέσσερα έτη) ή μέχρι έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα 
(τρία έτη), ανάλογα με την ειδίκευση (ιδέ ανωτέρω).

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και 
διεξάγεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, ή σε 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ποσοτική Επενδυ-
τική» θα καλύπτεται από:

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

- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών τα οποία ανέρχονται ανά εξάμηνο σε 1.500 ευρώ 
για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και 
Ανάλυση Κινδύνου» και σε 2.000 ευρώ για την ειδίκευση 
«Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων».

Η επιβολή τέλους φοίτησης / διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία,καθώς οι άλλες πηγές χρηματοδότησης ή οι εν 
γένει πόροι για τη λειτουργία του, δεν είναι επαρκείς για 
να είναι σε θέση το Π.Μ.Σ. να εκπληρώσει τον σκοπό του.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠ.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029 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 6 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο 
Π.Μ.Σ. «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυ-
ση Κινδύνου» το ακαδ. έτος 2018-2019 ολοκληρώνουν 
τις σπουδές τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία και τις διατάξεις της απόφασης ίδρυσης (ΦΕΚ Β΄ 
4112/20.9.2018) και του Κανονισμού λειτουργίας (ΦΕΚ 
Β΄ 5180/19.11.2018) του Π.Μ.Σ. «Μαθηματική Χρηματο-
οικονομική και Ανάλυση Κινδύνου».

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. «Ποσοτική Επενδυτική», καθώς και από τα αρ-
μόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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