
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 48/402/9922 
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας  - Αρχαιολο-
γίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με 
τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ιστορία 
και την Αρχαιολογία των πόλεων» («Master in 
Contemporary Approaches to the History and 
the Archaeology of Cities»).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρ-
θρων 32, 43 και της παρ. 2α του άρθρου 85.

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)» γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 “κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - 
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών 
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017”.

4. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

5. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38) και ιδίως 
των παρ. 7 και 8 του άρθρου 19.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α΄ 189).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

9. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών (υπ’ αρ. 31/10.2.2021 συνεδρίαση).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (υπ’ αρ. 185/1.4.2021 συνεδρίαση).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (υπ’ 
αρ. 33/12.3.2021 συνεδρίαση).

13. Το υπό στοιχεία 85557/Ζ1/24.5.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ίδρυ-
ση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολο-
γία των πόλεων» (Master in Contemporary approaches to 
the History and the Archaeology of Cities) του Τμήματος 
Ιστορίας - Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

A. Το Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημί-
ου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 οργανώνει 
και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) στις «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ιστορία και 
την Αρχαιολογία των πόλεων» σύμφωνα με τις διατάξεις 
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της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Σύγ-
χρονες προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία 
των πόλεων» (Master in Contemporary approaches to 
the History and the Archaeology of Cities) έχει ως γνω-
στικό αντικείμενο τη διεπιστημονική έρευνα ανάμεσα 
στις γνωστικές περιοχές που διαμορφώνουν: α) οι ιδιαι-
τερότητες των ιστορικών και αρχαιολογικών τεκμηρίων 
που συνθέτουν το αστικό παλίμψηστο, β) η επίδραση 
της διαχρονίας της πόλης στη διαμόρφωση κυρίαρχων 
και επιμέρους αστικών ταυτοτήτων και αφηγήσεων και 
γ) οι μέθοδοι αναπαράστασης και προβολής του αστικού 
παρελθόντος με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι πόλεις ως παλίμψηστα διαθέτουν ιστορικό περι-
εχόμενο που αναδεικνύεται και συμβολοποιείται στο 
παρόν σε συνάρτηση με ιδεολογικούς, οικονομικούς ή 
αισθητικούς παράγοντες. Η μνήμη, ατομική και συλλογι-
κή, δημιουργεί και αναπαράγει αφηγήσεις παρουσιάζο-
ντας διαφορετικές και όχι πάντα συμπλέουσες εκδοχές 
του παρελθόντος. Η άμεση σύνδεση των παραπάνω με 
τις εξελισσόμενες τεχνολογίες ενισχύει την πολιτισμική 
επικοινωνία των κατοίκων επιδρώντας στη λειτουργία 
και την αισθητική της πόλης και παρεμβαίνοντας στη 
διαμόρφωση του υφιστάμενου πολιτισμικού κεφαλαίου. 
Σε αυτό το θεματικό πλαίσιο προσεγγίζονται ζητήματα 
διαμόρφωσης και ερμηνείας του αστικού παρελθόντος 
και της διαχείρισης της μνήμης, όπως αυτή πλέον μετα-
σχηματίζεται με την εγκαθίδρυση και διαμεσολάβηση 
των ψηφιακών μέσων και τη δημιουργία νέων δυνητικών 
χώρων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχι-
ακών φοιτητών προερχόμενων από τις επιστημονικές 
περιοχές των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, 
της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της 
πολιτισμικής πληροφορικής σε μία ολιστική, θεωρητικά 
ενήμερη και μεθοδολογικά σύγχρονη διερεύνηση του 
ιστορικού φαινομένου της πόλης που περιλαμβάνει τη 
διεπιστημονική του προσέγγιση μέσα από τα ιστορικά 
και αρχειακά τεκμήρια, τις αρχαιολογικές μαρτυρίες, τις 
φιλολογικές πηγές, τους πολεοδομικούς μετασχηματι-
σμούς, την καλλιτεχνική παραγωγή, την αστική εθνο-
γραφία, την ψηφιακή αναπαράσταση, τη διαχείριση και 
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσω ενός συν-
δυασμού ακαδημαϊκών μελετών, πρακτικής κατάρτισης 
και ερευνητικών εργασιών, αναπτύσσονται εξειδικευμέ-
νες δεξιότητες που απαιτούνται για την αρχαιολογική 
έρευνα, την οπτική ανάλυση και την ιστορική καταγραφή 
και ερμηνεία του διαχρονικού φαινομένου της πόλης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στις «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Ιστορία και 
την Αρχαιολογία των Πόλεων» (Master in Contemporary 
Approaches to the History and the Archaeology of Cities).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Ανθρω-
πιστικών Επιστημών, Σχολών Κοινωνικών Επιστημών, 
Τμημάτων Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πληροφορικής, 
καθώς και κάτοχοι πτυχίων άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ με 
σπουδές σχετικές προς το περιεχόμενο και τα γνωστικά 
αντικείμενα του ΠΜΣ, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) 
καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του 
προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

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

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 
εκατόν είκοσι (120). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες 
αντιστοιχούν στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα του 
Α΄ εξαμήνου, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα 
τρία (3) μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [τρία (3) κατ’ επιλο-
γή μαθήματα], τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα 
τρία (3) μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου [τρία (3) κατ’ επιλογή 
μαθήματα] και, τριάντα (30) μονάδες, αντιστοιχούν στην 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
του Δ΄ εξαμήνου.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία 
θα γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα. 
Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή 
αγγλική, ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας. Για 
τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι 
φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξε-
ταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, σε 
έξι (6) από τα προσφερόμενα ως κατ’ επιλογή μαθήματα 
και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά 
το Δ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορ-
φώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Α’ εξάμηνο 30

Α1 HAC101 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου Υποχρεωτικό 10

Α2 HAC102 “Αρχαία πόλις”: Ιστορικές και φιλολογικές αναγνώσεις Υποχρεωτικό 10
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Α3 HAC103 Ψηφιακές μέθοδοι στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων Υποχρεωτικό 10

Β’ εξάμηνο 30

Β1 HAC104 Αρχαιολογία των ελληνικών πόλεων Επιλογής 10

Β2 HAC105 Βυζαντινή και Οθωμανική πόλη Επιλογής 10

Β3 HAC106 Ψηφιακές υπηρεσίες και διαδίκτυο Επιλογής 10

Β4 HAC107 Σύγχρονες εθνογραφικές προσεγγίσεις της πόλης Επιλογής 10

Β5 HAC108 Μνήμη και πόλη Ι Επιλογής 10

Γ’ εξάμηνο 30

Γ1 HAC109 Όψεις Δημόσιας Ιστορίας στη σύγχρονη πόλη Επιλογής 10

Γ2 HAC110 Αρχαιολογική έρευνα και διαχείριση του πρόσφατου παρελθόντος Επιλογής 10

Γ3 HAC111 Ψηφιακά μουσεία και εκθέσεις στη σύγχρονη πόλη Επιλογής 10

Γ4 HAC112 Εικαστικές εγκαταστάσεις και επιτελέσεις στον δημόσιο χώρο της 
πόλης

Επιλογής 10

Γ5 HAC113 Μνήμη και πόλη ΙΙ Επιλογής 10

Δ’ εξάμηνο 30

Δ1 HAC114 Εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Υποχρεωτική 30

Σύνολο ECTS 120

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Τα μέλη των 
κατηγοριών ΕΕΠ, καθώς και ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος 
Ιστορίας - Αρχαιολογίας που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 καθώς 
και της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν 
μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, 
και μόνο ένας κατ’ έτος στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ει-
δικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τις προβλε-
πόμενες κατηγορίες διδασκόντων του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιστορίας - Αρ-
χαιολογίας είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών 
του ΠΜΣ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος 
πραγματοποιούνται στα Εργαστήρια Υπολογιστών και 
σε χώρους διαμορφωμένους (αίθουσες διδασκαλίας, 
Βιβλιοθήκες και εργαστήρια), για τη στέγαση του Με-
ταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον, στο 
Πανεπιστήμιο λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη και 
Κέντρο Πληροφόρησης συνδεδεμένη με τράπεζες πλη-
ροφοριών και με μεγάλες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και 
του Εξωτερικού.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2025-26 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά 
τις λειτουργικές του  δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 
20.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατηγορία Εσόδων Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων

13.000

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα

2.000

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα 2.500

Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

2.500

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία 

Σύνολο 20.000

Τέλη Φοίτησης και λοιποί πόροι χρηματοδότησης
Τα έσοδα θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό του 

ΥΠΑΙΘ, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-
δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, πόρους από 
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ερευνητικά προγράμματα και πόρους από προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%)

Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 6.500

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΠΜΣ 4.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.500

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας - προβο-
λής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)

7.000

Σύνολο (100%) 20.000

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

B. Κανονισμός Λειτουργίας 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας
της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών
με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις 
στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων» 
(Master in Contemporary Approaches 
to the History and the Archaeology of Cities)

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευ-
σης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και ολοκληρώνεται με 
την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ).

Τα ΠΜΣ εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των 
ΑΕΙ, διέπονται από επιστημονική συνοχή και αποσκο-
πούν:

α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά-
πτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικα-
νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων 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, τεχνογνωσί-
ας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελε-
σμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται 
το κάθε Τμήμα.

Το σχέδιο Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114): “Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις’’ και έχει ως στόχο να συμβάλλει σε ένα 
είδος εναρμόνισης όλων των μεταπτυχιακών σπουδών 
του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των κατευθύνσεών του, 
με παράλληλη διατήρηση των βαθμών ελευθερίας και 
των δυνατοτήτων καινοτομίας τους, που προκύπτουν 
εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1. Εισαγωγή
Άρθρο 2. Σκοπός
Άρθρο 3. Όργανα και Μέλη του ΠΜΣ
Άρθρο 4. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Άρθρο 5. Εγγραφές-Δηλώσεις μαθημάτων/ασκήσεων
Άρθρο 6. Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ
Άρθρο 7. Διπλωματική εργασία
Άρθρο 8. Λοιπές υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοι-
τητών
Άρθρο 9. Απονομή και βαθμός ΔΜΣ
Άρθρο 10. Λογοκλοπή
Άρθρο 11. Φοιτητικές Παροχές
Άρθρο 12. Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος
Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική 
Υποδομή
Άρθρο 14. Θέματα χρηματοδότησης του ΠΜΣ
Άρθρο 15. Αξιολόγηση
Άρθρο 16. Μεταβατικές ρυθμίσεις
Άρθρο 17. Συντμήσεις
Άρθρο 18. Παραρτήματα

Άρθρο 1. 
EΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρο-
νες προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των 
πόλεων» (Master in Contemporary Approaches to the 
History and the Archaeology of Cities) ιδρύθηκε με την 
υπ’ αρ. 185/24.3.2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών και τη Συνέλευση του Τμήματος 
Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
(συνεδρίαση 31η/10.2.2021). Διέπεται από τις διατάξεις 
τoυ ν. 4485/2017, τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), 
και του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2. 
ΣΚΟΠΟΣ

Το ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ιστορία και την 
Αρχαιολογία των πόλεων» έχει σκοπό την εξειδικευμένη 
εκπαίδευση και έρευνα του διαχρονικού φαινομένου 
των πόλεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμε-
νο του ΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 
http://www.ha.upatras.gr/graduate/

Το ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ιστορία και 
την Αρχαιολογία των πόλεων» οδηγεί αποκλειστικά στην 
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
στις «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρ-
χαιολογία των πόλεων».
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Άρθρο 3.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ 
(Καθηγητές και Λέκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανε-
πιστημίου Πατρών. Για την οργάνωση και τη λειτουργία 
του ΠΜΣ, αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το 
αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητι-
κού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ.

β) Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ) κατά τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017, όπως 
ισχύουν κάθε φορά.

Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς 
και όσες προβλέπονται από επιμέρους διατάξεις:
 Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μετα-

πτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ
 Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή 

του ΠΜΣ
 Εγκρίνει τριμελείς εξεταστικές επιτροπές εκπόνησης 

των διπλωματικών εργασιών
 Επιλέγει τους εισακτέους ΜΦ μετά από εισήγηση 

της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ
 Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες 

των μεταπτυχιακών μαθημάτων
 Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επι-

σκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΣΕ) απαρτίζεται 
από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορι-
κών διατριβών, τα οποία εκλέγονται ανά έτος από τη ΣΤ.

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρα-
κολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του Προ-
γράμματος και ειδικότερα:
 Εισηγείται στη Συνέλευση τη σύνθεση των τριμελών 

εξεταστικών επιτροπών (ΤΕΕ)
 Εισηγείται τριμελείς εξεταστικές επιτροπές εκπόνη-

σης των διπλωματικών εργασιών
 Προτείνει στη Συνέλευση τους εισακτέους ΜΦ.
δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ): αποτε-

λείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο 
οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες ως 
μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην 
παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

ε) Ο Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ (ΔΠΜΣ) προεδρεύ-
ει της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί με τον 
Αναπληρωτή του με απόφαση της Συνέλευσης για διετή 
θητεία. Ο ΔΜΣ εισηγείται στη Συνέλευση κάθε θέμα που 
αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ και 
έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού του 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ.

στ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Δι-
εθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την 
εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυ-
χιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

3.2 Τη διδασκαλία του ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβά-
νουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις με-
ταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Άρθρο 4. 
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση 
της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό 
έτος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
και δικαιολογητικών το αργότερο εντός Ιουλίου κάθε 
έτους. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το 
σχετικό κόστος βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η επιλογή των 
υποψηφίων γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του 
ΠΜΣ κατόπιν γραπτών εξετάσεων, η ύλη των οποίων 
ανακοινώνεται ανά έτος εντός του καλοκαιριού, όπως 
επίσης και οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων. Κα-
τόπιν επιτυχίας των υποψηφίων ακολουθεί συνέντευξη. 
Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους. Η έναρξη του ΠΜΣ γίνεται κατά το χειμερι-
νό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, η ύλη των εξετάσεων καθώς και η βαρύ-
τητα των κριτηρίων περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 
κάθε έτους. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους 
ηλεκτρονικά στο portal: https://matrix.upatras.gr/sap/
bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύ-
νονται στη Γραμματεία του Τμήματος, email: secr-ha@
upatras.gr, τηλ.: 2641074232 και 2641074233 και να 
ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος: 
www.ha.upatras.gr.

4.2 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Αν-
θρωπιστικών Επιστημών, Σχολών Κοινωνικών Επιστη-
μών, Τμημάτων Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πληροφο-
ρικής, καθώς και κάτοχοι πτυχίων άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ 
με σπουδές σχετικές προς το περιεχόμενο και τα γνωστι-
κά αντικείμενα του ΠΜΣ, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των 
παραπάνω τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους 
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της 
Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. 
Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του δι-
πλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία 
έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επι-
λεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

4.3 Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά 
διδάσκοντα ορίζεται σε 5. Ο αριθμός των εισακτέων ορί-
ζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 30 (τριάντα). Τα μέλη των 
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κατηγοριών ΕΕΠ, καθώς και ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή 
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ 
έτος και ανά ΠΜΣ, μόνο σε ΠΜΣ που οργανώνεται σε 
Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι 
συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του 
έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

4.4 Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή 
Καθηγητών και Λεκτόρων του Τμήματος που ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης και προτείνει προς έγκριση 
στη Συνέλευση κατ’ ανώτατο όριο τους 30 (τριάντα) πρώ-
τους συνυπολογίζοντας τα κάτωθι κριτήρια επιλογής με 
συντελεστές βαρύτητας που καθορίζονται σε κάθε προ-
κήρυξη: α. το γενικό βαθμό πτυχίου, β. τη βαθμολογία σε 
προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο του ΠΜΣ, γ. την επίδοση σε πτυχιακή/διπλω-
ματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχια-
κό επίπεδο, δ. την προφορική συνέντευξη (συνεκτίμηση 
της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης 
και των συστατικών επιστολών), ε. την τυχόν ερευνητική, 
επαγγελματική ή συγγραφική δραστηριότητα, σχετική 
με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, στ. την επίδοση 
σε γραπτές εξετάσεις, και ζ. το επίπεδο γλωσσομάθειας 
μίας τουλάχιστο ξένης γλώσσας.

4.5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει 
πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος 
(με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής) 
επικυρώνεται από την Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής με συντελεστές βαρύτη-
τας που καθορίζονται σε κάθε προκήρυξη.

Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώνουν τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία. Επιπλέον, ορίζονται 3 επιλα-
χόντες. Ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι με τη βαθμολογία 
του τελευταίου επιτυχόντα εισάγονται καθ’ υπέρβαση 
του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 5. 
Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων / ασκήσεων

5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους γίνεται 
από 1.10 έως 15.10 σε προθεσμίες που ορίζονται από τη 
Συνέλευση. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 
2641074232 και 2641074233 και από την ιστοσελίδα του 
Τμήματος http://www.ha.upatras.gr/. Για λόγους εξαιρε-
τικής ανάγκης, είναι εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από 
τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της Συνέλευσης, 
μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

5.2 Οι ΜΦ υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή 
τους ανά εξάμηνο.

5.3 Παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής ανα-
στολής των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 
συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής 
φοίτησης αίρονται όλες οι παροχές, οι οποίες ανακτώνται 
κατόπιν νέας αιτήσεως του ενδιαφερόμενου. Τα εξάμηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώ-

νται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης.

5.4 Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
(ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικο-
γενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να 
χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κα-
τόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

5.5 Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και 
δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα 
για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη ιδιότητα του 
μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα 
του ΠΜΣ.

5.6 Οι φοιτητές δηλώνουν διπλωματική εργασία και 
προτεινόμενη εξεταστική επιτροπή εντός δεκαπενθημέ-
ρου από την έναρξη του 4ου εξαμήνου σπουδών.

5.7 Οι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανο-
νισμό Σπουδών του ΠΜΣ γίνονται αποδεκτοί από κάθε 
υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος λαμβάνει 
γνώση αυτού του Κανονισμού πριν εγγραφεί.

Άρθρο 6. 
Εκπαιδευτική δομή του ΠΜΣ

6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών - Διδακτικό 
ημερολόγιο

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει. Η ανώτατη διάρ-
κεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο 
του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως 
αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης εκάστου ΠΜΣ. 
Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ 
ανέρχεται στα οκτώ (8) εξάμηνα. Δυνατότητα μερικής 
φοίτησης παρέχεται για εργαζόμενους φοιτητές και σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και για μη εργαζόμενους φοι-
τητές η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο 
της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης. H διδασκαλία και οι 
εξετάσεις του πρώτου διδακτικού εξαμήνου διεξάγονται 
από 1 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου και του δευτέρου 
διδακτικού εξαμήνου από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 
σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπι-
στημίου Πατρών, όπως εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Το 
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων / ασκήσεων και εξε-
τάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται 
από τη ΣΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την 
έναρξη του εξαμήνου.

6.2 Μαθήματα
Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 9 εξαμηνιαία 
μαθήματα (δηλ. 3 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 3 μαθήματα 
στο Β΄ εξάμηνο και 3 μαθήματα στο Γ΄ εξάμηνο) και να 
εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το 
Δ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώ-
νεται ανά εξάμηνο ως εξής:
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Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Α’ εξάμηνο 30

Α1 HAC101 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του αστικού χώρου Υποχρεωτικό 10

Α2 HAC102 ‘Αρχαία πόλις’: Ιστορικές και φιλολογικές αναγνώσεις Υποχρεωτικό 10

Α3 HAC103 Ψηφιακές μέθοδοι στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων Υποχρεωτικό 10

Β’ εξάμηνο 30

Β1 HAC104 Αρχαιολογία των ελληνικών πόλεων Επιλογής 10

Β2 HAC105 Βυζαντινή και Οθωμανική πόλη Επιλογής 10

Β3 HAC106 Ψηφιακές υπηρεσίες και διαδίκτυο Επιλογής 10

Β4 HAC107 Σύγχρονες εθνογραφικές προσεγγίσεις της πόλης Επιλογής 10

Β5 HAC108 Μνήμη και πόλη Ι Επιλογής 10

Γ’ εξάμηνο 30

Γ1 HAC109 Όψεις Δημόσιας Ιστορίας στη σύγχρονη πόλη Επιλογής 10

Γ2 HAC110 Αρχαιολογική έρευνα και διαχείριση του πρόσφατου παρελθόντος Επιλογής 10

Γ3 HAC111 Ψηφιακά μουσεία και εκθέσεις στη σύγχρονη πόλη Επιλογής 10

Γ4 HAC112 Εικαστικές εγκαταστάσεις και επιτελέσεις στον δημόσιο χώρο της 
πόλης

Επιλογής 10

Γ5 HAC113 Μνήμη και πόλη ΙΙ Επιλογής 10

Δ’ εξάμηνο 30

Δ1 HAC114 Εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Υποχρεωτική 30

Σύνολο ECTS 120

Με πρόταση της ΣΤ και έγκριση της Συγκλήτου μπο-
ρεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των 
μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων. 
Διδάσκοντες στο ΠΜΣ δύνανται να είναι σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδα-
σκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό 
(35%). Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην ελληνική ή/
και στην αγγλική γλώσσα.

6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων
H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 

και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κ.λπ.) είναι υπο-
χρεωτική. Επιτρέπονται μέχρι και 2 απουσίες σε κάθε 
μάθημα. Σε περίπτωση που λόγω απουσιών ο ΜΦ δεν 
ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα, υποχρεώνεται να 
το επαναλάβει. Τα μαθήματα- εργαστήρια πραγματο-
ποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

6.4 Βαθμολογία - Εξετάσεις - Ορισμός ΕΚ και ΤΕΕ
Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον/ους 

διδάσκοντα/ες και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για 
τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας. 
Συγκεκριμένα, οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από 
μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης 
ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και 

οι μεγαλύτεροί του. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθη-
μα ή υπέρβασης του ορίου απουσιών, ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρα-
κολούθησή του. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε 
μάθημα, στην οποία δεν προσμετράται η τυχόν αποτυχία 
σε εξέταση μαθήματος κατά την επαναληπτική εξέταση 
πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, ο μετα-
πτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα. Σε 
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο μάθημα, 
με το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις 
του στο ΠΜΣ, μετά από αίτηση του φοιτητή, δίνεται η 
δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή Εξεταστική 
Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο 
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Για κάθε ΜΦ ορί-
ζεται από τη ΣΤ, μετά από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος 
ΔΕΠ ως επιβλέπων καθηγητής (ΕΚ). Η ΣΕ και ο ΕΚ έχουν 
την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της 
πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Για 
την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας, ορίζεται από τη ΣΤ, ΤΕΕ, στην οποία συμμετέχουν ο 
επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα 
με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία. Η έγκριση 
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της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη 
σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της ΤΕΕ, τα οποία 
και βαθμολογούν. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέ-
ταση της ΔΕ, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για 
μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε 
αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε 
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται 
από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΣΤ. Για την 
απονομή του ΔΜΣ, απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε 
όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη ΔΕ. Αν η εν λόγω 
προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη 
προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού 
πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθη-
μάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.

Άρθρο 7. 
Διπλωματική Εργασία

Για την εκπόνηση και συγγραφή της ΔΕ, ισχύουν οι 
όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών 
εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

7.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Οι φοιτητές δηλώνουν διπλωματική εργασία και προ-

τεινόμενη εξεταστική επιτροπή εντός δεκαπενθημέρου 
από την έναρξη του 4ου εξαμήνου σπουδών. Κάθε επι-
βλέπων καθηγητής ορίζει τον τρόπο εκπόνησης της δι-
πλωματικής εργασίας.

7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας
Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της ΔΕ, όπως π.χ. 

γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το 
περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης 
της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λ.π ορίζονται 
από τον επιβλέποντα καθηγητή.

7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της ΤΕΕ, η οποία ορίζε-

ται από τη ΣΤ. Η βαθμολόγηση της ΔΕ στηρίζεται στην 
αξιολόγηση της ποιότητας της εργασίας από την ΤΕΕ. 
Μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο 
υπογράφεται από την ΤΕΕ. Για την καταχώρηση της βαθ-
μολογίας της ΔΕ, το πρακτικό παρουσίασης, υποβάλλε-
ται προς έγκριση στη ΣΤ του Τμήματος. Η ΔΕ, εφόσον 
εγκριθεί, αναρτάται υποχρεωτικά στο Ιδρυματικό Απο-
θετήριο ΝΗΜΕΡΤΗΣ.

Άρθρο 8. 
Λοιπές Υποχρεώσεις ΜΦ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρο-
χή επικουρικού έργου σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Συνέλευσης του τμήματος.

Άρθρο 9. 
Απονομή και Βαθμός ΔΜΣ

9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΔΜΣ
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές 

του και λαμβάνει το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, 
όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμματος και 
του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για τις Μετα-
πτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλε-
πόμενες υποχρεώσεις.

ΔΜΣ δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανι-
σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφό-
ρησης - ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

9.2 Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ
Ο τελικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από τον βαθμό 

των μεταπτυχιακών μαθημάτων και τον βαθμό της ΔΕ, 
σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ως 
ακολούθως: Ο βαθμός προκύπτει από τον σταθμικό μέσο 
όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Διπλωματικής Ερ-
γασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες 
των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας) και υπο-
λογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με 
τον ακόλουθο τρόπο: Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της 
διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλα-
σιάζεται με τον αντίστοιχο βαθμό πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 
ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για τη λήψη του ΔΜΣ. Ο βαθμός του ΔΜΣ πιστοποιεί 
την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του ΜΦ. Στα 
απονεμόμενα ΔΜΣ αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, 
Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε:- «Άριστα» από 
8,50 έως 10- «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49- «Καλώς» 
από 5 έως 6,49. Η απονομή των τίτλων ΔΜΣ εγκρίνεται 
από τη ΣΤ.

9.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά
Για την απονομή του τίτλου του ΔΜΣ είναι προϋπό-

θεση η κατάθεση στη Γραμματεία των κάτωθι δικαιο-
λογητικών:

- Ένα αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας με τις τελικές διορθώσεις (θερμοκολλημένο) 
που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 1. Ελληνικό εξώφυλλο. 
2. Αγγλικό Εξώφυλλο. 3. Περίληψη και λέξεις κλειδιά στην 
ελληνική γλώσσα. 4. Περίληψη και λέξεις κλειδιά την 
αγγλική γλώσσα. 5. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

- Αποδεικτικό κατάθεσης της διπλωματικής εργασί-
ας στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (www.
lis.upatras.gr). Σε περίπτωση που ζητείται η ανάρτηση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο ιδρυ-
ματικό αποθετήριο «ΝΗΜΕΡΤΗΣ» μετά από 12 μήνες θα 
πρέπει να συμπληρώνεται αίτηση παράτασης χρόνου 
αποκλεισμού από τη δημοσίευση, η οποία δίδεται από 
τη Γραμματεία.

- Υπεύθυνη δήλωση, η οποία δίδεται από τη Γραμμα-
τεία.

- Ένα CD/USB στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τουλά-
χιστο (4 διαφορετικά αρχεία): 1. Το τελικό κείμενο της 
διπλωματικής εργασίας σε οποιαδήποτε μορφή. 2. Πε-
ριλήψεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 3. Λέξεις 
κλειδιά της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα. 4. Τα μέλη της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα.

9.4 Τελετουργικό Απονομής ΔΜΣ
Ο φοιτητής που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπου-

δές του, ορκίζεται ενώπιον του Πρυτάνεως και του 
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Προέδρου του Τμήματος, σε δημόσια τελετή, που γίνεται 
μετά τη λήξη εκάστης εξεταστικής περιόδου, σε ημέρα 
και ώρα που ορίζεται από τον πρύτανη σε συνεργασία 
με τους Προέδρους των Τμημάτων. Ο όρκος δεν απο-
τελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχούς αποπεράτωσης 
των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη 
χορήγηση του τίτλου. Πριν από την ορκωμοσία μπορεί 
να χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς αποπεράτωσης των 
σπουδών.

Άρθρο 10. 
Λογοκλοπή

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να 
αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε 
το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται 
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρεί-
ται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς 
και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευ-
μένης ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή 
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 Τμήματος για διαγραφή του/της. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήμα-
τος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού 
προηγουμένως του δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προ-
φορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του επί του θέματος. 
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προ-
βλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις 
θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της 
λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατά-
ξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/η 
φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο 
των μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής ερ-
γασίας, με βάση τα ισχύοντα και τις σχετικές αποφάσεις 
της Συγκλήτου.

Άρθρο 11. 
Φοιτητικές Παροχές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παρο-
χής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

11.1 Γενικά Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν 
άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, 
δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομεια-
κή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με κά-
λυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

11.2 Τέλη Φοίτησης
Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Άρθρο 12. 
Θέματα του παρατήματος διπλώματος
(άρθρο 15 του ν. 3374/2005)

Το ΔΜΣ συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος 
στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, το οποίο, με-

ταξύ άλλων, περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά 
με την διάρκεια και το περιεχόμενο του Προγράμματος 
Σπουδών, τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτη-
σε ο διπλωματούχος και τη βαθμολογία του σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων ECTS.

Άρθρο 13. 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιστορίας-Αρ-
χαιολογίας είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών 
του ΠΜΣ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος 
πραγματοποιούνται στα Εργαστήρια Υπολογιστών και 
σε χώρους διαμορφωμένους (αίθουσες διδασκαλίας, 
βιβλιοθήκες και εργαστήρια), για τη στέγαση του Με-
ταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον, στο 
Πανεπιστήμιο λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη και 
Κέντρο Πληροφόρησης, η οποία έχει συνδεθεί (με Η/Υ) 
με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες 
της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Άρθρο 14. 
Θέματα χρηματοδότησης του ΠΜΣ

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από: α) τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 
οριοθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, γ) πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, δ) πόρους από προ-
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών.

Άρθρο 15. 
Αξιολόγηση

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές από την ΟΜΕΑ του τμήματος.

Άρθρο 16. 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 17. 
Συντμήσεις

ΔΕ = Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΔΠΜΣ = Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών
ΕΑΥ = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων
ΕΚ = Επιβλέπων Καθηγητής
ΔΜΣ = Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΜΔΕ = Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
ΜΦ = Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
ΠΜΣ = Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΣΕ = Συντονιστική Επιτροπή
ΣΤ = Συνέλευση Τμήματος
ΤΕΕ = Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή
ΑΕΙ = Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
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ΕΕΠ = Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
ΕΔΙΠ = Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
ΕΤΕΠ = Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Άρθρο 18. 
Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Δικαιολογητικά υποψηφιότητας σε 
ΠΜΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Οδηγίες συγγραφής ΔΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης 
διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και 
διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Πρακτικό Εξέτασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Πρότυπος τίτλος για Μονοτμηματικό 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 2 Απριλίου 2021

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02014801304210024*
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