
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. 56602 
Ίδρυση αγγλόφωνου Διακρατικού και Διιδρυμα-

τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και 

Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Φι-

λοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Φι-

λοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπι-

στημίου Κρήτης και σε συνεργασία με το School 

of History and Culture του Southwest University 

(Chongqing, China), με τίτλο «Greek and Chinese 

Civilizations. A comparative approach» και έγκρι-

ση κανονισμού λειτουργίας του.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

4. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’195).

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

6. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

7. Την υπ’ αρ. 41931/Ζ1/2018 υπουργική απόφαση 
«Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδα-
πών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων 

ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» 
(Β’ 972).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρί-
αση 112/27.10.2021).

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 3/15.11.2021).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ (συ-
νεδρίαση 320/25.11.2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 247/10.11.2021).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων φορέων.

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρί-
αση 41/27.10.2021).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 193/4.11.2021).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14/27.1.2022).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΑΠΘ 
(συνεδρίαση 3099/30.3.2022).

17. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 474/20.12.2021).

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

Α. την ίδρυση και τη λειτουργία του αγγλόφωνου 
Διακρατικού και Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα 
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμή-
μα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και με: School of History and Culture του Southwest 
University (Chongqing, China) με τίτλο: Greek and 
Chinese Civilizations. A comparative approach, από το 
ακαδημαϊκό έτος 2023-24, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας 
της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγω-
γικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και με το School of History and 
Culture του Southwest University (Chongqing, China), θα 
οργανώσουν και θα λειτουργήσουν, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024, αγγλόφωνο Διακρατικό και Διιδρυματι-
κό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με 
τίτλο «Greek and Chinese Civilizations. A comparative 
approach», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 41931/Ζ1/2018 υπουργι-
κής απόφασης (Β’ 972) .

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του προ-
γράμματος αναλαμβάνουν το Τμήμα Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών και το School of History and 
Culture του Southwest University.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

To ΔΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενό του τον ελληνικό και τον 
κινεζικό πολιτισμό (με έμφαση στην αρχαία φιλοσοφία 
σε ολόκληρο το ιστορικό και θεματικό της εύρος) και η 
προσέγγισή τους θα είναι συγκριτική.

Σκοπός του ΔΔΠΜΣ είναι η παροχή σπουδών εμβά-
θυνσης και η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδί-
κευση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα επιμέρους 
πεδία της Αρχαίας ελληνικής και κινεζικής Φιλοσοφίας 
και πολιτισμού εν γένει μέσα από μια συγκριτική προο-
πτική, τόσο για τις ανάγκες της φιλοσοφικής έρευνας στα 
εν λόγω πεδία, όσο και για τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση της φοί-
τησης με βάση το πρόγραμμα σπουδών, το ΔΔΠΜΣ 
απονέμει δύο Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
«MA in Greek and Chinese Civilizations. A comparative 
approach». Το ένα στα αγγλικά, υπογεγραμμένο από 
τον πρύτανη του Πανεπιστήμιου Πατρών (εν ονόματι 
όλων των συνεργαζόμενων ελληνικών ιδρυμάτων) και 
το άλλο στα κινεζικά, υπογεγραμμένο από τον πρύτανη 
του Southwest University. Τα διπλώματα θα είναι πανο-
μοιότυπα ως προς το περιεχόμενό τους, εκτός του ότι 
το κινεζικό δίπλωμα δεν θα φέρει βαθμό/αξιολόγηση.

Οι κινέζοι/κινέζες φοιτητές/ήτριες που εντάσονται στο 
ΔΔΠΜΣ κάνοντας αίτηση στο Southwest University αλλά 
δεν έχουν συμμετάσχει ή επιτύχει στις εθνικές εισαγω-
γικές μεταπτυχιακές εξετάσεις της Κίνας θα λαμβάνουν 
μόνον το πρώτο δίπλωμα.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές/ήτριες 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 

μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και 
συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπό-
νηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κατά το 1ο 
έτος σπουδών τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Κίνα, 
στις εγκαταστάσεις του Southwest University και κατά 
το 2ο έτος σπουδών, στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ θα καλύπτεται από:
α. Επιχορηγήσεις, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 

και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του 
ιδιωτικού τομέα,

β. πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ. πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ που μετέχουν σε αυτό,
ε. κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
στ. από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών, τα οποία ανέρχονται σε δύο χιλιάδες ευρώ (2000€) 
ανά έτος φοίτησης, ήτοι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) 
για το σύνολο του προγράμματος, σε περίπτωση έγκαι-
ρης ολοκλήρωσής του.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΔΠΜΣ θα είναι 
η αγγλική και το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται 
κατά βάση σε φοιτητές και φοιτήτριες της αλλοδαπής 
χωρίς, σύμφωνα με τον νόμο, να αποκλείονται φοιτη-
τές/ήτριες της ημεδαπής. Η στόχευση αυτή προϋποθέτει 
έντονη και ισχυρή προβολή και δραστηριότητα (σεμι-
νάρια, ημερίδες συνέδρια), περιλαμβάνει μετακινήσεις 
μελών ΔΕΠ από όλη την επικράτεια προς την Πάτρα, ενώ 
βέβαια απαιτεί και ειδική γραμματειακή υποστήριξη καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κ.ά.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ

Το ΔΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2031-2032 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

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.

Β. Έγκριση Κανονισμού αγγλόφωνου Διακρατικού και 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
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του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης και με: School of History and Culture, 
Southwest University (Chongqing, China) με τίτλο: Greek 
and Chinese Civilizations. A comparative approach, από 
το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΔΔΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο του 
ελληνικού και κινεζικού πολιτισμού (με έμφαση στην 
αρχαία φιλοσοφία σε όλο το ιστορικό και θεματικό εύρος 
της) και με άξονα τη συγκριτική τους προσέγγιση.

Το ΔΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στoν «Ελληνικό και Κινεζικό 
Πολιτισμό» (MA in Greek and Chinese Civilizations. A 
comparative approach) μετά την πλήρη και επιτυχή ολο-
κλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπου-
δών. Πιο συγκεκριμένα:

- Οι Έλληνες και διεθνείς φοιτητές/ήτριες (δηλαδή, 
όλοι εκτός αυτών από την Κίνα) θα λαμβάνουν δύο ξε-
χωριστά διπλώματα: το ένα από το Southwest University 
υπογεγραμμένο από τον πρύτανή του και το άλλο από 
το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών υπο-
γεγραμμένο από τον πρύτανή του εν ονόματι όλων των 
συνεργαζόμενων ελληνικών πανεπιστημίων (σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του ΕΠΣ).

- Το ίδιο θα ισχύει για όσους/όσες φοιτητές/ήτριες ει-
σάγονται στο πρόγραμμα μέσω του «Εθνικών εξετάσεων 
της Κίνας για μεταπτυχιακές σπουδές».

- Οι κινέζοι φοιτητές και οι κινέζες φοιτήτριες που ει-
σάγονται στο πρόγραμμα εκτός του πλαισίου των εθνι-
κών κινεζικών εξετάσεων θα λαμβάνουν δίπλωμα μόνο 
από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, 
από τον πρύτανή του εν ονόματι όλων των συνεργα-
ζόμενων ελληνικών πανεπιστημίων (σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του ΕΠΣ).

Άρθρο 2 
Δομη και Όργανα του ΔΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΔΠΜΣ σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι:

1. To Συντονιστικό Όργανο (ΣΟ) του ΔΔΠΜΣ που απο-
τελείται, σύμφωνα με Άρθρο 3 του ΕΠΣ, από επτά (7) 
μέλη ως εξής:

Δύο (2) μέλη από το Southwest University.
Δύο (2) μέλη από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπι-

στημίου Πατρών.
Ένα (1) μέλος από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας 

της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

Ένα (1) μέλος από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγω-
γικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ένα (1) μέλος από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινω-
νικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Όλα τα μέλη του ΣΟ θα είναι μόνιμα μέλη ΔΕΠ, αναπλη-
ρωτές καθηγητές ή καθηγητές, των εμπλεκομένων τμη-
μάτων των ελληνικών ΑΕΙ και του Southwest University. 
Τα μέλη του ΣΟ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή απο-

ζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Το ΣΟ θα έχει 
θητεία δύο (2) ετών.

Το ΣΟ είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και τον 
συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος, είναι 
υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία, οργάνωση και συ-
νεργασία των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο του 
ΔΔΠΜΣ, όπως και για την κρίση των αιτήσεων και την 
επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών, την κατανομή του 
διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΔΔΠΜΣ, 
ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επι-
τροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, εξετάζει 
φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, 
παράτασης σπουδών, κ.ά.

Το ΣΟ θα συνεδριάζει τρεις (3) φορές τον χρόνο ή και 
κάθε φορά που απαιτείται λόγω έκτακτων αναγκών, μετά 
από πρόσκληση των δύο διευθυντών/τριών. Η πρόσκλη-
ση θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα 
μέλη, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση 
μαζί με την ημερήσια διάταξη. Σε έκτακτες περιπτώσεις, 
η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται, κατ’ ελάχιστον, 
δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

2. Οι Διευθυντές/ύντριες του ΔΔΠΜΣ και οι Αναπλη-
ρωτές/ώτριές τους: Οι Διευθυντές/ύντριες του ΔΔΠΜΣ 
είναι μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του 
αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικει-
μένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ. Επιπλέον, 
είναι μέλη και Πρόεδροι του ΣΟ. Ορίζονται, μαζί με τον 
Αναπληρωτή τους, με απόφαση του ΣΟ. Ως Διευθυντές/
ύντριες (πρόεδροι) του ΣΟ του ΔΔΠΜΣ θα υπηρετούν: 
(α) από την ελληνική πλευρά, ένα από τα δύο μέλη του ΣΟ 
εκ του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
και, (β) από την κινεζική πλευρά ένα από τα δύο μέλη του 
ΣΟ εκ του Southwest University. Το ίδιο θα ισχύει για τους 
αναπληρωτές/ώτριές τους. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν 
επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΔΠΜΣ και 
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του ΣΟ, Διευθυ-
ντής/ύντρια ή αναπληρωτής του/της αναλαμβάνει μέλος 
ΔΕΠ από Τμήμα άλλο από εκείνο που έχει τη διοικητική 
στήριξη του ΔΔΠΜΣ. Η θητεία των Διευθυντών/τριών του 
ΣΟ είναι δύο (2) ετών και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Οι Διευθυντές/ύντριες του ΔΔΠΜΣ εισηγούνται στα 
αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφο-
ρά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. 
Έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλούν σε συνεδρίαση το ΣΟ.
β) Καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΔΔΠΜΣ.

γ) Ορίζουν εκλογές για την αναπλήρωση μελών επι-
τροπών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχουν την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού 
και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υπο-
βάλλουν στο ΣΟ για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας τους, καθώς και του ΣΟ, 
συντάσσουν αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου του ΔΔΠΜΣ, καθώς και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση 
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των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπι-
νου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των δια-
θέσιμων πόρων του ΔΔΠΜΣ.

Οι Αναπληρωτές Διευθυντές/ύντριες του ΔΔΠΜΣ εκ-
πληρώνουν τα καθήκοντα του αντίστοιχου Διευθυντή, 
δηλαδή της ελληνικής ή της κινεζικής πλευράς, σε περί-
πτωση απουσίας του/της.

Το ΔΔΠΜΣ Greek and Chinese Civilizations. A 
comparative approach υποστηρίζεται: (α) από τη Γραμ-
ματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και 
βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του ιδίου 
Τμήματος, (β) από τη Γραμματεία του Προγράμματος που 
είναι εγκατεστημένη στο Stouhwest University. Η Γραμ-
ματεία του ΔΔΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή 
υποστήριξη του ΔΔΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της 
διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικο-
νομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή 
υποστήριξη του ΣΟ, την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.

Άρθρο 3
Κατηγορίες και αριθμός Εισακτέων

Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδα-
πής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με σπουδές 
συμβατές με τον κλάδο των ανθρωπιστικών επιστημών. 
Τέτοιες σπουδές μπορεί να είναι, πιο συγκεκριμένα (αλλά 
όχι αποκλειστικά), οι εξής: φιλοσοφία, ιστορία, ιστορία 
της επιστήμης, φιλολογία, αρχαιολογία.

Το ΔΔΠΜΣ έχει δύο εισόδους: οι υποψήφιοι μπορούν 
να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών είτε στο Southwest University. Ανάλογα με το 
κράτος εισόδου, θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια 
που ισχύουν σύμφωνα με τη νομοθεσία του κάθε κράτους.

Θα γίνονται κάθε χρόνο δεκτοί ογδόντα (80) φοιτητές/
ήτριες, με ελάχιστο όριο για τη λειτουργία του ΔΔΠΜΣ 
τους/τις 10 φοιτητές/ήτριες. Επιπλέον του αριθμού ει-
σακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κα-
τηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Σύμφωνα με το ΕΠΣ, 
ο αριθμός των φοιτητών/τριών ανά μάθημα δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους/τις είκοσι πέντε (25).

Το ΔΔΠΜΣ, κατά το 1ο έτος σπουδών, θα απασχο-
λεί περίπου είκοσι (20) διδάσκοντες και διδάσκουσες 
είτε του Southwest University είτε προσκεκλημένους 
καθηγητές και καθηγήτριες. Κατά το 2ο έτος σπουδών 
προγραμματίζεται να απασχολεί δώδεκα (12) συνολικά 
διδάσκοντες και διδάσκουσες, από τους οποίους του-
λάχιστον το 80%, δηλαδή, δέκα (10), προέρχεται από 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα και το υπόλοιπο από Πα-
νεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και 
της Αλλοδαπής. Αυτό αντιστοιχεί σε 0,45 διδάσκοντες/
διδάσκουσες ανά φοιτητή/ήτρια.

Άρθρο 4 
Τρόπος Εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις και τις προβλέψεις του παρόντος Κανο-
νισμού λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ.

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 3, το ΔΔΠΜΣ θα έχει 
δύο εισόδους: οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν 
την αίτησή τους είτε στο Πανεπιστήμιο Πατρών είτε στο 
Southwest University. Ανάλογα με το κράτος εισόδου, θα 
πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια που ισχύουν σύμφω-
να με τη νομοθεσία του κάθε κράτους.

Για όλους και όλες τις υποψηφίους, ισχύουν οι εξής 
προϋποθέσεις:

1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου στα επιστημονικά πεδία τα 
συναφή με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ.

2. Να καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της 
αγγλικής:

2α. Για όσους ενταχθούν μέσω του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας θα πρέπει να είναι 
σε επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 
για τις Γλώσσες, ή πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου.

2β. Για τους κινέζους φοιτητές και τις κινέζες φοιτή-
τριες που έχουν επιτύχει στον εθνικό διαγωνισμό μετα-
πτυχιακών σπουδών, δεν θα απαιτείται κανένα επιπλέον 
πιστοποιητικό.

2γ. Για όσους φοιτητές και φοιτήτριες υποβάλλουν αί-
τηση το Southwest University και δεν συμπεριλαμβάνο-
νται στην κατηγορία 2β, η επαρκής γνώση της αγγλικής 
γλώσσας θα επιβεβαιωθεί είτε σύμφωνα με το 2α είτε 
μέσω προφορικής εξέτασης/συνέντευξης από το ΣΟ του 
ΔΔΠΜΣ.

3. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλλουν τον 
φάκελλό τους εντός της προθεσμίας που θα ανακοινώ-
νεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά σύμφωνα με απόφαση 
του ΣΟ. Η προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ δημοσιεύεται και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ και των συνεργαζόμενων Τμη-
μάτων και Ιδρυμάτων. Η προκήρυξη δημοσιοποιείται 
με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμ-
ματεία του ΔΔΠΜΣ είτε στο Πανεπιστήμιο Πατρών είτε 
στο Southwest University.

Ειδικότερα, για όσους υποβάλλουν την αίτησή τους 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών, απαραίτητα δικαιολογητικά 
είναι [όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνι-
κή ή στην αγγλική γλώσσα και τα επίσημα έγγραφα σε 
γλώσσες εκτός της αγγλικής υποβάλλονται μεταφρασμέ-
να στην ελληνική ή αγγλική]:

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περά-

τωσης σπουδών [Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδα-
πής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας 
και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον το έχουν στην 
κατοχή τους, ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρι-
σης του βασικού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα 
με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και την 
παρ. 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018].

4. Αναλυτική βαθμολογία
5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

ή του διαβατηρίου
6. Μία συστατική επιστολή
7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής σε επί-

πεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 
για τις Γλώσσες, ή πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου.
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8. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος έκτασης 200-
400 λέξεων, στην οποία οι υποψήφιοι εκθέτουν τους 
λόγους για τους οποίους επιθυμούν να φοιτήσουν στο 
ΔΠΜΣ.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από το ΣΟ, 
το οποίο λειτουργεί ως Επιτροπή Αξιολόγησης και επι-
λογής των υποψηφίων, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 30%, ως εξής: βαθμό 
πτυχίου «άριστα» λαμβάνει 30 μόρια, βαθμός πτυχίου 
«λίαν καλώς» λαμβάνει 20 μόρια και βαθμός πτυχίου 
«καλώς» λαμβάνει 10 μόρια.

- Αξιολόγηση των ερευνητικών προοπτικών των υπο-
ψηφίων, όπως προκύπτει από την επιστολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ανάλογα με τα ακαδημαϊκά, ερευνητι-
κά και επαγγελματικά επιτεύγματα των υποψηφίων που 
σχετίζονται προς το γνωστικό αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ, 
με βάση τα βιογραφικά τους σημειώματα, σε ποσοστό 
35%, ήτοι 0-35 μόρια.

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 35%, ήτοι 0-35 
μόρια.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να ενημερωθούν 
για το ότι επελέγησαν, το αργότερο, μέχρι τις 31 Μαίου 
του εκάστοτε έτους (δηλαδή, 3 μήνες πριν την έναρξη 
των μαθημάτων) και θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμ-
ματεία του ΔΔΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την 
απόφαση του ΣΟ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί ως υπερά-
ριθμοι υποψήφιοι σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 
10% του ανωτάτου αριθμού εισακτέων.

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

Άρθρο 5 
Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην 
απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε δύο (2) ακαδη-
μαϊκά έτη, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκ-
πόνησης διπλωματικής εργασίας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες, με αίτησή τους, 
μπορούν να ζητήσουν αιτιολογημένα παράταση φοί-
τησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ της 
κανονικής διάρκειας σπουδών. Κατά συνέπεια, ο ανώτα-
τος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών 
ορίζεται στα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Δεν προβλέπεται δυνατότητα μερικής φοίτησης.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες, με αίτησή τους, 

μπορούν να ζητήσουν αιτιολογημένα αναστολή φοίτη-
σης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμε-
να εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιό-
τητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης, και δεν καταβάλλονται 
τέλη φοίτησης για αυτό.

Η αναστολή χορηγείται μόνο για σοβαρούς λόγους 
υγείας και άλλους εξίσου σοβαρούς προσωπικούς ή οι-
κογενειακούς λόγους, εφόσον το ΣΟ τους κρίνει απολύ-
τως αιτιολογημένους και τεκμηριωμένους.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΔΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές/ήτριες 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Διδα-
σκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτρέπεται 
για έως δύο (2) προσφερόμενα μαθήματα ανά ακαδημαϊ-
κό έτος, ήτοι για ποσοστό έως 15% των προσφερόμενων 
μαθημάτων.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, διάρκειας 
δεκατριών (13) εβδομάδων έκαστο, πραγματοποιού-
νται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην αγγλική 
γλώσσα.

Α. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορ-
φώνεται ως εξής:

Courses Total
Hours

ECTS 
Credits

1st Semester, Southwest University, China*

1. Chinese Philosophy I 30 8

2. Chinese History I 30 8

3. Specific Topics on 
Comparative Civilization Studies I 30 6

4. MA Thesis* 8

2nd Semester, Southwest University, China

1. Chinese Philosophy II 30 8

2. Chinese History II 30 8

3. Specific Topics on 
Comparative Civilization Studies II 30 6

4. MA Thesis 8

3rd Semester, University of Patras, Greece

1. Ancient Greek Philosophy I 30 8

2. Ancient Greek Philosophy II 30 8

3. Optional Course 30 6

Greek History I orAncient Greek Science I

4. MA Thesis 8

4th Semester, University of Patras, Greece

1. Ancient Greek Philosophy III 30 8

2. Ancient Greek Philosophy IV 30 8

3. Optional Course 30 6

Greek History II or Ancient Greek Science II
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4. MA Thesis** 8

Total number of ECTS 120

* The compulsory courses, required by the Chinese Government 
for Chinese Master’s Degree, that is, “A Survey of China” and 
“Chinese Language” for Greek and International Students and 
“Ideological education” and “English” for Chinese Students do 
not have any credits.
** It is mandatory for the MA Thesis to have a comparative character, 
that is, to address both the Greek and the Chinese Civilization. It 
is recommended the MA Thesis to be supervised by both a Greek 
and a Chinese Faculty Member. The MA thesis shall be submitted 
by the end of June of the 4th Semester and, in any case, not later 
than the end of September of the same year.
Chinese students are expected to also submit their MA Thesis 
in Chinese.

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
Τα μαθήματα έχουν οργανωθεί σε 2 έτη σπουδών που 

θα παρέχονται το μεν πρώτο στην Κίνα, στο Southwest 
University, το δε δεύτερο στην Πάτρα. Ο βασικός άξονας 
του προγράμματος είναι η συγκριτική προσέγγιση και για 
να υπηρετηθεί και να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός έχουν 
προβλεφθεί δύο μηχανισμοί: (α) Η διπλωματική εργασία 
η οποία θα έχει, υποχρεωτικά, συγκριτικό χαρακτήρα, (β) 
συμμετοχή προσκεκλημένων καθηγητών ειδικών στην 
κινεζική φιλοσοφία και ειδικών στην ελληνική φιλοσο-
φία στα μαθήματα του 2ου και του 1ου έτους σπουδών, 
αντίστοιχα.

Chinese Philosophy I-II
Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η εισαγωγή των 

φοιτητών/τριών στις μεγάλες σχολές και τους βασικούς 
εκπροσώπους της κινεζικής φιλοσοφίας, η εξοικείωση με 
τα φιλοσοφικά ερωτήματα που τίθενται, τις απαντήσεις 
που προτείνονται, το είδος του διαλόγου που αναπτύσ-
σεται μεταξύ τους, το είδος επιχειρηματολογίας και γρα-
φής που υιοθετείται, καθώς και η εξοικείωση με κλασικά 
αντιπροσωπευτικά κείμενα της κινεζικής φιλοσοφίας. 
Επιθυμητό είναι να καλυφθεί όλο το ιστορικό και θεματι-
κό εύρος της, με αναφορά σε μεταφυσικά, γνωσιολογικά, 
οντολογικά, ηθικά και πολιτικά ερωτήματα.

Chinese History I-II
Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η εισαγωγή των 

φοιτητών/τριών (α) στις βασικές περιόδους και τους 
σταθμούς της κινεζικής ιστορίας έτσι ώστε να μπορούν 
να κάνουν αντιστοιχήσεις με τα φιλοσοφικά ρεύματα 
που άνθισαν σε κάθε περίοδο και τις κοινωνικές και πο-
λιτικές του προκείμενες, (β) στην αντίληψη περί ιστορι-
κής επιστήμης και ιστορικού χρόνου που διαπερνά τις 
ιστορικές σπουδές στην Κίνα, (γ) τις μεγάλες μορφές 
των κινέζων ιστορικών και τη σημασία του έργου τους.

Specific Topics on Comparative Civilization Studies I-II
Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η εισαγωγή 

των φοιτητών/τριών σε όλο το εύρος του κινεζικού 
πολιτισμού και στις σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες 
πτυχές του. Ενδεικτικά αναφέρονται: (α) η αντίληψη 
για την οργάνωση του κράτους, (β) η αντίληψη για τον 
χρόνο, (γ) η αντίληψη για θεσμούς όπως η οικογένεια, 
(δ) οι επικρατούσες θρησκευτικές πεποιθήσεις, (ε) το 
εμπόριο, (στ) η τέχνη, με έμφαση στη μουσική και τη 
ζωγραφική.

Ancient Greek Philosophy I-IV
Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η εισαγωγή των 

φοιτητών/τριών στις μεγάλες σχολές και τους βασικούς 
εκπροσώπους της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, η εξοι-
κείωση με τα φιλοσοφικά ερωτήματα που τίθενται, τις 
απαντήσεις που προτείνονται, το είδος του διαλόγου που 
αναπτύσσεται μεταξύ τους, το είδος επιχειρηματολογίας 
και γραφής που υιοθετείται, καθώς και η εξοικείωση με 
κλασικά αντιπροσωπευτικά κείμενα της αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας. Επιθυμητό είναι να καλυφθεί όλο το ιστορικό 
και θεματικό εύρος της: από τους προσωκρατικούς μέχρι 
την ύστερη αρχαιότητα και με αναφορά σε μεταφυσικά, 
γνωσιολογικά, οντολογικά, ηθικά και πολιτικά ερωτήματα.

Greek History I-II
Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η εισαγωγή των 

φοιτητών/τριών (α) στις βασικές περιόδους και τους σταθ-
μούς της ελληνική ιστορίας φιλοσοφίας έτσι ώστε να μπο-
ρούν να κάνουν αντιστοιχήσεις με τα φιλοσοφικά ρεύματα 
που άνθισαν σε κάθε περίοδο και τις κοινωνικές και πολι-
τικές του προκείμενες, (β) στην αντίληψη περί ιστορικής 
επιστήμης και ιστορικού χρόνου που διαπερνά τις ιστορι-
κές σπουδές στον ελληνικό χώρο, (γ) τις μεγάλες μορφές 
των Ελλήνων ιστορικών και τη σημασία του έργου τους.

Ancient Greek Science I-II
Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η εισαγωγή των 

φοιτητών/τριών σε θέματα που αφορούν την αμοιβαία 
επίδρασης φιλοσοφίας και επιστήμης κατά την ελληνική 
αρχαιότητα. Ερευνώνται θέματα που αφορούν κυρίως 
τις μαθηματικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένης της 
αστρονομίας) και την ιατρική και ελέγχεται η εκατέρωθεν 
οριοθέτηση των πεδίων της επιστήμης και της φιλοσοφίας.

Άρθρο 7
Εξετάσεις και Αξιολόγηση 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών

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 για τις 
γραπτές εξετάσεις ή για την υποβολή και εξέταση των επι-
στημονικών εργασιών. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ-
γασία υποβάλλεται έως το τέλος του μηνός 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 ΔΔΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή/
ήτρια ξεπερνά το 15 % ανά μάθημα (ήτοι τις 2 εβδομα-
διαίες απουσίες), ο φοιτητής/ήτρια θεωρείται αποτυχών/
ούσα και υποχρεούται να το επαναλάβει.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
για την επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγμα-
τοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτή εξέταση 
ή με υποβολή εργασιών που εκπονούνται στη διάρκεια 
του εξαμήνου. Ο ειδικότερος τρόπος αξιολόγησης ορί-
ζεται από τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα του κάθε 
μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. 
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Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμ-
ματεία του ΔΔΠΜΣ 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 απαιτούμενων μαθημάτων του ΔΔΠΜΣ 
(δώδεκα μαθήματα) και να εκπονήσει μεταπτυχιακή δι-
πλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν εί-
κοσι (120) ECTS.

Εάν φοιτητής/ήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος 
ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται 
ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξε-
τάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή 
μελών ΔΕΠ της Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο 
ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και 
ορίζονται από το ΣΟ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η 
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ. 6 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017).

Στο Α’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
έναρξη εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας. Το Συντονιστικό όργανο, ύστερα από αίτηση του/
της υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινό-
μενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ορίζει προσω-
ρινά τον επιβλέποντα αυτής. Στο τέλος του Γ’εξαμήνου, 
ο/η φοιτητής/ήτρια έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει 
το θέμα της διπλωματικής εργασίας και να προτείνει 
εκ νέου επιβλέποντα/ουσα ή να ζητήσει από το ΣΟ να 
ορίσει. (Σημειώνεται ότι προτείνεται να υπάρχουν δύο 
επιβλέποντες/πουσες για κάθε διπλωματική εργασία, 
ένας/μία από την ελληνική πλευρά και ένας/μία από την 
κινεζική). Το ΣΟ συγκροτεί τότε την τριμελή εξεταστική 
επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη 
της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ. 4 του άρ-
θρου 34 του ν. 4485/2017).

Ο/η Επιβλέπων/Επιβλέπουσα της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας είναι διδάσκων/ουσα του ΔΔΠΜΣ 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού. 
Ο ανώτατος αριθμός των διπλωματικών εργασιών που 
μπορεί να αναλαμβάνει ως κύριος επιβλέπων κάθε διδά-
σκων/ουσα ορίζεται σε τέσσερις (4) ετησίως.

Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί 
να είναι διδάσκοντες και διδάσκουσες του ΔΔΠΜΣ σύμ-
φωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αφορά και τον 
ελληνικό και τον κινεζικό πολιτισμό, και να έχει ερευνη-
τικό χαρακτήρα.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας είναι η αγγλική. Για όσους/ες φοιτητές/
ήτριες εισήχθηκαν μέσω των εθνικών μεταπτυχιακών 
εξετάσεων, απαιτείται η μετάφραση της διπλωματικής 
εργασίας στην κινέζικη γλώσσα.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει έκταση 
12.000-15.000 λέξεις. Στην έκταση αυτή δεν συμπερι-
λαμβάνονται η βιβλιογραφία και τα πιθανά παραρτή-
ματα. Tο κυρίως κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο με 
γραμματοσειρά επιλογής του φοιτητή, μεγέθους 11 ή 
12’’, σε 1,5 διάστιχο και με πλήρη στοίχιση.

Το εξώφυλλο συντάσσεται βάσει προτύπου που 
εγκρίνεται από το ΣΟ και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του ΔΠΜΣ.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η φοιτητής/ήτρια οφείλει 
να την υποστηρίξει δημοσίως ενώπιον της εξεταστικής 
επιτροπής. Η εργασία βαθμολογείται από τα μέλη της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής αμέσως μετά την υπο-
στήριξή της.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του ΔΔΠΜΣ. Επί-
σης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής 
εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΝΗΜΕΡΤΗΣ», σύμ-
φωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι φοιτητές/ήτριες έχουν όλα τα δικαιώματα και τις 
παροχές που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Κίνας 
(κατά το 1ο έτος σπουδών) και τη νομοθεσία της Ελλάδας 
(κατά το 2ο έτος σπουδών).

Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2ο έτος σπουδών ισχύουν 
τα εξής:

1. Οι φοιτητές/ήτριες έχουν όλα τα δικαιώματα και τις 
παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α’ κύ-
κλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν 
διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να 
εξασφαλίσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες με ανα-
πηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προ-
τεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

2. Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να συμμετέχουν και 
να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, 
συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις 
εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντι-
κείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες 
επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ κ.ά.

3. Το ΣΟ δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μετα-
πτυχιακών φοιτητών/τριών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών σε περισσότε-
ρα από ένα μαθήματα,

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
ΔΠΜΣ, 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.2121/93) κατά τη συγ-
γραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,

- δεν καταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
4. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι Έλληνες 

φοιτητές του ΔΔΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, 
εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό 
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτο-
τελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε 
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οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού 
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμ-
φωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η 
απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο 
ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές 
δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των Ελλήνων φοιτητών και φοι-
τητριών της ημεδαπής που εισάγονται στο ΔΔΠΜΣ. Αν οι 
δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου 
εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας 
από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (παρ. 2 
του άρθρου 35 του ν. 4485/2017).

5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας από 
τους/τις φοιτητές/ήτριες. Τα αποτελέσματα της αξιολό-
γησης όσον αφορά το σύνολο του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος και των δραστηριοτήτων του θα αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης του/της κάθε διδάσκοντα/ουσας θα 
του/της κοινοποιούνται.

Το ΔΠΜΣ υπόκειται και σε εξωτερική αξιολόγηση, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την αξιολόγηση 
εφαρμόζονται τα κριτήρια που έχει ορίσει η ΕΘΑΑΕ, και 
συγκεκριμένα:

- Ανταπόκριση του ΔΔΠΜΣ στους στόχους των τμη-
μάτων και τις ανάγκες της κοινωνίας.

- Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του 
ΔΔΠΜΣ.

- Τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών.
- Τρόπος επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
- Χρηματοδότηση του ΔΔΠΜΣ.
- Διεθνής διάσταση του ΔΔΠΜΣ.
6. Οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να αιτηθούν την έκδο-

ση παραρτήματος διπλώματος.
7. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΔΠΜΣ οι φοιτητές/ήτρι-

ες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό 
των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά έτος σπουδών. Η 
καταβολή του τέλους γίνεται πριν από την έναρξη κάθε 
εξαμήνου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του 
προγράμματος, προβλέπονται πρόσθετα τέλη φοίτησης, 
ανάλογα με την περίπτωση, που καθορίζονται από το ΣΟ 
και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 1000 ευρώ.

Άρθρο 9
Αποφοίτηση και Τύπος Απονεμόμενου 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)

1. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων 
και την επιτυχή αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας από τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής, και μετά την ηλεκτρονική κατάθεση της 
εργασίας του, στην οποία ενσωματώνει τυχόν διορθώ-
σεις της Επιτροπής, ο/η φοιτητής/ήτρια λαμβάνει δύο 
Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «MA in Greek 
and Chinese Civilizations. A comparative approach». Το 
ένα στα αγγλικά, υπογεγραμμένο από τον πρύτανη του 
Πανεπιστήμιου Πατρών (εν ονόματι όλων των συνεργα-
ζόμενων ελληνικών ιδρυμάτων) και το άλλο στα κινεζι-
κά, υπογεγραμμένο από τον πρύτανη του Southwest 

University. Τα διπλώματα θα είναι πανομοιότυπα ως προς 
το περιεχόμενό τους, εκτός του ότι το κινεζικό δεν θα 
φέρει βαθμό/αξιολόγηση.

Εξαίρεση αποτελούν οι κινέζοι/κινέζες φοιτητές/ήτρι-
ες που εντάχθηκαν στο ΔΔΠΜΣ κάνοντας αίτηση στο 
Southwest University αλλά δεν έχουν συμμετάσχει ή 
επιτύχει στις εθνικές μεταπτυχιακές εξετάσεις της Κίνας: 
αυτοί λαμβάνουν μόνον το πρώτο δίπλωμα.

Ο βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από τον σταθμικό μέσο 
όρο των μαθημάτων του ΔΔΠΜΣ και της Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις 
πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και 
υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, 
με τον ακόλουθο τρόπο: O βαθμός κάθε μαθήματος και 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλα-
σιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 
ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για τη λήψη του ΔΜΣ.

2. Τα δύο (2) ΔΜΣ εκδίδονται από τη Γραμματεία του 
ΔΔΠΜΣ: το ένα δίπλωμα θα εκδίδεται από το Τμήμα Φι-
λοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το άλλο από 
το Southwest University και αμφότερα θα αναφέρουν τη 
συνεργασία των πέντε (5) συμβαλλόμενων μερών. Η μόνη 
διαφορά τους θα συνίσταται στο ότι στο κινέζικο δίπλωμα 
δεν θα αναγράφεται χαρακτηρισμός αξιολόγησης.

Στον/ην απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, 
βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης 
του Προγράμματος.

3. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο συνεδρίασης 
του ΣΟ, παρουσία των Διευθυντών/τριών του ΔΔΠΜΣ ή 
του/της Αναπληρωτή/ώτριάς του.

Άρθρο 10 
Υποδομή ΔΔΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΔΠΜΣ θα διατε-
θούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα 
εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια 
του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
ΔΔΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ στο Πανε-
πιστήμιο Πατρών και στο Southwest University. Η πρώτη 
στελεχώνεται από ένα άτομο.

3. Η χρηματοδότηση του ΔΔΠΜΣ μπορεί να προέρ-
χεται από:

α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-
δους 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,

β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του ΔΠΜΣ δεν καλύπτο-

νται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδό-
τησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται 
από τέλη φοίτησης.
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4. Κατά τη λήξη της θητείας του ΣΟ, με ευθύνη των 
απερχόμενων Διευθυντών, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του ΔΔΠΜΣ, ο οποίος κα-
τατίθεται στα τέσσερα συνεργαζόμενα Τμήματα (παρ. 2 
του άρθρου 44 του ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογι-
σμός αποστέλλεται στα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΔΔΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11 
Ανάθεση Διδασκαλίας στο ΔΔΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΔΔΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχι-
στον κατά 80%, από:

- μέλη Δ.Ε.Π., ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων,

- ομότιμους καθηγητές (άρθρο 69 του ν. 4386/2016) 
και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112).
Με αιτιολογημένη απόφαση του ΣΟ ανατίθεται διδα-

σκαλία σε:
- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α, 

ν. 4310/2014 και 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 ΔΠΜΣ,

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

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του ΔΔΠΜΣ σε όλες τις κατηγορίες διδασκό-
ντων, όπως προαναφέρονται, γίνεται με απόφαση του 
ΣΟ. Για να αιτηθούν την ανάθεση μαθήματος στο ΔΔΠΜΣ, 
οι διδάσκοντες/ουσες θα πρέπει να υποβάλλουν φάκε-
λο (syllabus) που θα περιέχει την αναλυτική περιγραφή 
του μαθήματος ανά διάλεξη/εβδομάδα, βιβλιογραφία, 
τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος. Στις υποχρεώσεις 
του/της διδάσκοντα/ουσας περιλαμβάνονται η τήρηση 
του syllabus, η αγαστή επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/
ήτριες και η συνεργασία με το ΣΟ.

Άρθρο 12 
Ρύθμιση λοιπών θεμάτων

Θέματα που προκύπτουν και δεν καλύπτονται από 
τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θα 
ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΣΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 19 Ιουλίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
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*02042241008220012*

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,
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