
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτ-
λο «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business 
Administration (M.B.A.)».

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Το αρχαίο ελλη-
νικό θέατρο και η πρόσληψή του».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 830/12775 (1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-

χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτ-

λο «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business 

Administration (M.B.A.)».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4485/2017 (ΦΕΚ  114/τ.Α΄/ 

4.8.2017) ‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ 
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 ‘’Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – 
Λοιπά θέματα’’, β) 203446/Ζ1/22.11.2017 ‘’Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄  114) και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 
‘’Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/
Ζ1/15.2.2018 ‘’Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (114 Α΄), ε) 45070/Ζ1/ 

19.3.2018 ‘’Κοινοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) ‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις’’ – Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος 
συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017.

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 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 διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018) 
‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις’’ και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.

5. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005 (ΦΕΚ  189/τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/ 
6.9.2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11.5.2016, τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 10/21.2.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 133/30.3.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συ-
νεδρίαση 2/26.3.2018).

12. Το υπ’ αριθμ. 685/17-2-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχο-
λής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-
πιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα οργα-
νώσει και θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων-
Master in Business Administration (M.B.A.)»σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει 
ως γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με 
σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση επιστημόνων 
με γνώσεις υψηλής στάθμης, ανάλογες των αναγκών της 
συγκεκριμένης ειδίκευσης.

Σκοπός του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι:
α. Η προαγωγή γνώσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων 

και οργανισμών και η ανάπτυξη έρευνας στις συναφείς 
επιστημονικές περιοχές.

β. Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθή-
σουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

γ. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και 
οργανισμών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

δ. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώ-
σεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των αν-
θρώπινων και οικονομικών πόρων.

ε. Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσε-
ων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα 
πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business 
Administration (M.B.A.)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

(1) ΔΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο 
Μάνατζμεντ,

(2) ΔΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο 
Μάρκετινγκ,

(3) ΔΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη 
Διεθνή Επιχειρηματικότητα

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε-
πιστημίων όλων των γνωστικών αντικειμένων της ημε-
δαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ όλων 
των γνωστικών αντικειμένων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 
ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνι-
αία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Η 
γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική ή Αγγλική. Για τη λήψη του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ 
(8) υποχρεωτικά μαθήματα και σε τέσσερα (4) μαθήματα 
επιλογής κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) καθώς 
και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά 
το Γ΄εξάμηνο. Στο Β’ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία 
από τις κατευθύνσεις που περιγράφονται στο άρθρο τρία 
(3) της παρούσας και υποχρεούνται να παρακολουθή-
σουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) από τα προσφε-
ρόμενα μαθήματα της κατεύθυνσής τους, ή να επιλέξουν 
εναλλακτικά τρία (3) από τα μαθήματα της κατεύθυνσής 
τους και ένα (1) από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά 
εξάμηνο ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Κωδικός 
Πιστωτικές

Μονάδες (Π.Μ.) 
Τίτλος

ΜΒΑ_Κ101 5 
Διοίκηση

Επιχειρήσεων

ΜΒΑ_Κ102 5 
Χρηματοοικονομική

Διοίκηση

ΜΒΑ_Κ103 5 
Επιχειρησιακή

Έρευνα
ΜΒΑ_Κ104 5 Μάρκετινγκ

ΜΒΑ_Κ201 5 
Πληροφοριακά

Συστήματα
Διοίκησης

ΜΒΑ_Κ203 5 
Μεθοδολογία
Έρευνας και

Ανάλυση Δεδομένων
Σύνολο 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΜΒΑ_Κ202 5 
Επιχειρησιακή

Στρατηγική
ΜΒΑ_Κ105 5 Λογιστική
ΣΥΝΟΛΟ 10

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Π.Μ. Τίτλος

1 Χ 5 Μάθημα Επιλογής

1 Χ 5 Μάθημα Επιλογής
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1 Χ 5 Μάθημα Επιλογής

1 Χ 5 Μάθημα Επιλογής

ΣΥΝΟΛΟ 20

Το πρόγραμμα μαθημάτων για τις κατευθύνσεις παρα-
τίθεται χωριστά για κάθε κατεύθυνση με τις αντίστοιχες 
πιστωτικές μονάδες ως εξής:

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

ΜΒΑ_Α201 5 
Οργανωσιακή
Συμπεριφορά

ΜΒΑ_Α202 5 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

(E-OVERNANCE)

ΜΒΑ_Α203 5 Διοίκηση Υπηρεσιών

ΜΒΑ_Α204 5 
Θεωρία Παιγνίων

και Λήψη Αποφάσεων

ΜΒΑ_Α205 5 
Εφοδιαστική και Διοίκηση 

Αλυσίδας Εφοδιασμού
(Business Logistics)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΜΒΑ_Β201 5 Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΜΒΑ_Β202 5 Έρευνα Αγοράς

ΜΒΑ_Β203 5 Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος

ΜΒΑ_Β204 5 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο

(E COMMERCE)

ΜΒΑ_Β205 5 
Τουριστικό
Μάρκετινγκ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος
ΜΒΑ_D201 5 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
ΜΒΑ_D202 5 Διεθνής Διοίκηση

ΜΒΑ_D203 5 
Διεθνής Διαχείριση

Ανθρωπίνων Πόρων
ΜΒΑ_D204 5 Διεθνής Οικονομική

ΜΒΑ_D205 5 
Δίκαιο Διεθνών

Συναλλαγών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΜΒΑ_E201 5 
Συστήματα Επιχειρηματικής 

Ευφυΐας
ΜΒΑ_E202 5 Διοίκηση Τουρισμού
ΜΒΑ_C201 5 Οικονομετρία
ΜΒΑ_C205 5 Κοστολόγηση

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Π.Μ. Εκπόνηση Διπλωματικής 
Εργασίας

MBA_THE301 30 Εκπόνηση Διπλωματικής 
Εργασίας

ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Τα μέλη των 
κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που πληρούν τις προΰ-
ποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο 
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προ-
βλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών θα προέρχεται σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. επαρκεί η υλικοτεχνική 
υποδομή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (αί-
θουσες διδασκαλίας και αναγνωστήρια) Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες των φοιτητών/τριών πραγματοποι-
ούνται στα εργαστήρια του τμήματος και σε χώρους 
διαμορφωμένους (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες 
και εργαστήρια) για τη λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο 
λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη, Κέντρο Πληροφό-
ρησης, Υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, e-class, 
και επιστημονικές βάσεις δεδομένων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2025-26 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.

Άρθρο 11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Α. ΕΣΟΔΑ

Κατηγορία Εσόδων Ευρώ
1. Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.

2. 
Προϋπολογισμός του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

17.000

3. 
Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του 
δημόσιου τομέα

4. Πόρους από ερευνητικά προγράμματα

5.
Πόρους από προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 
διεθνών οργανισμών

6. 
Μέρος των εσόδων των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

7. Κάθε άλλη νόμιμη αιτία
Σύνολο 17.000
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ΑΑ Κατηγορία Εξόδων Ευρώ

αα)
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 

5.400,00

Ανανέωση συνδρομής σε λογισμικά 
προγράμματα ή πακέτα, αμοιβές 
Νομικών Προσώπων και Οργανισμών 
για την μηχανογραφική επεξεργασία 
στοιχείων. 

1.200,00

Ανταλλακτικά και υλικά συντήρησης 
φωτοτυπικών μηχανημάτων, εξοπλι-
σμού υπολογιστών, λοιπών μηχανών 
γραφείου, ψυκτικών μηχανημάτων 
και λοιπού μηχανολογικού εξοπλι-
σμού, ανταλλακτικά για ασφάλειες. 

1.000,00

Προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών και 
μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων. 

700,00

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών, λογισμικού και συναφούς εξο-
πλισμού. (πάγιος εξοπλισμός). 

2.100,00

Αγορά Βιντεοπροβολέων, προβολέων 
διαφανειών και Φαξ. 

400,00

ββ) 
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 

0,00

γγ) Δαπάνες αναλωσίμων 7.100,00

Προμήθεια γραφικής ύλης και μικρο-
αντικειμένων γραφείου γενικά. 

2.900,00

Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών 
και λοιπών συναφών εφαρμογών 
μελάνια. 

2.400,00

Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού. 1.800,00

δδ) 
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 

0,00

εε) 
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

0,00

στ) 

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ 

0,00

ζζ) 
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

0,00

ηη) 
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 

0,00

θθ) 
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 

0,00

ιι) 

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκ-
παιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνε-
δρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 

4.500,00

Δαπάνες για ταχυδρομικά τέλη 
Courier,ΕΛΤΑ. 

100,00

Τηλεπικοινωνιακά τέλη 600,00

Συμμετοχή σε Συνέδρια. 2.000,00

Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Γενικά και 
Βιβλιοδετήσεις. 

300,00

Προμήθεια Βιβλίων. 500,00
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού. 

700,00

Προμήθεια επίπλων. 300,00

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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 24 Απριλίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 825/12761 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχο-

λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Το αρχαίο 

ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του».

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4485/2017 (ΦΕΚ  114/τ.Α΄/ 

4.8.2017) ‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ 
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 ‘’Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – 
Λοιπά θέματα’’, β) 203446/Ζ1/22.11.2017 ‘’Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 ‘’Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 
‘’Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (114 Α΄), 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.

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 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 διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018) 
‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις’’ και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.
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5. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005 (ΦΕΚ  189/τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/ 
6-9-2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών 
(συνεδρία 236/16.4.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συ-
νεδρίαση 4/18.4.2018).

12. Το υπ’ αριθμ. 288/21.1.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει 
και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η 
πρόσληψή του» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) απο-
σκοπεί γενικά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώ-
σης και έρευνας στο πεδίο των θεατρικών σπουδών και 
πιο συγκεκριμένα Του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και 
της πρόσληψής του.

Ως ιδιαίτεροι σκοποί του Προγράμματος ορίζονται οι 
εξής:

(α) Η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και η προώθη-
ση της μελέτης και έρευνας του αρχαίου ελληνικού θεά-
τρου, του αρχαίου ελληνικού δράματος, της σχέσης του 
αρχαίου δράματος με άλλα γραμματειακά είδη (αρχαία 

και νεότερα), της επίδρασης και της πρόσληψης γενι-
κά του αρχαίου ελληνικού δράματος στους ρωμαϊκούς, 
βυζαντινούς και νεότερους χρόνους και, τέλος, των σκη-
νικών προσεγγίσεων του αρχαίου ελληνικού δράματος 
στους νεότερους χρόνους, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό.

(β) Η ανάπτυξη της έρευνας στα ανωτέρω επιμέρους 
αντικείμενα με τη σύνταξη επιστημονικών άρθρων, δι-
δακτορικών διατριβών, μονογραφιών, την έκδοση κειμέ-
νων, τη συγκρότηση ειδικών κατά θέμα βιβλιογραφιών 
και την παραγωγή πάσης φύσεως σχετικών επιστημο-
νικών εργασιών.

(γ) Η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και η κατάρτιση 
ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να 
στελεχώσουν πανεπιστημιακά Τμήματα, θεατρικούς ορ-
γανισμούς και φορείς που ενδιαφέρονται για το αρχαίο 
δράμα και τη σύγχρονη πρόσληψή του σε δραματικά 
κείμενα, παραστάσεις, παντός είδους θεατρικές επιτε-
λέσεις και στις παραστατικές τέχνες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρό-
σληψή του».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: 
Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας, Κλασικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, όπως επίσης και των 
Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας. Επίσης, μπορούν να γίνουν δε-
κτοί απόφοιτοι αντιστοίχων Τμημάτων του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή T.E.I., εφόσον υπάρχουν 
τέτοια. Οι παραπάνω απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται 
από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή 
από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής.

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 απαι-
τούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εκατόν 
είκοσι (120). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. 
Η διδασκαλία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Για τη 
λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οι 
φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξε-
ταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα κατά τα τέσσερα 
(4) εξάμηνα (Α´, Β´, Γ´ και Δ´ Εξάμηνο) και να εκπονήσουν 
επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Δ΄ εξάμηνο. Το 
πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά Εξά-
μηνο ως εξής:
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Α´ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΣΕΜ001 10 Αρχαία ελληνική τραγωδία

ΣΕΜ002 10 
Σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου 
δράματος στο παγκόσμιο θέατρο

ΔΕ001 10 
Διπλωματική εργασία Ι (συλλογή 
υλικού σχετικού με τη διπλωματική 
εργασία – Γενική βιβλιογραφία)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β´ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΣΕΜ003 10 
Αρχαία ελληνική κωμωδία
(Αριστοφάνης/ Νέα κωμωδία)

ΣΕΜ004 10 Θεωρίες της Πρόσληψης

ΔΕ002 10 
Διπλωματική εργασία ΙΙ (συλλογή 
υλικού σχετικού με τη διπλωματική 
εργασία – Ειδική βιβλιογραφία)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ´ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΣΕΜ005 10 
Αρχαίο ελληνικό θέατρο:
ειδικά ζητήματα

ΣΕΜ006 10 
Η πρόσληψη του αρχαίου
δράματος στο νεότερο θέατρο

ΔΕ003 10 
Διπλωματική εργασία ΙΙΙ
(έναρξη συγγραφής της
διπλωματικής εργασίας)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Δ´ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος

ΣΕΜ007 10 
Θεωρία του θεάτρου: από τον
Αριστοτέλη στις θεωρίες των
Νεότερων Χρόνων

ΣΕΜ008 10 
Ειδικά ζητήματα πρόσληψης του 
αρχαίου θεάτρου

ΔΕ004 10 
Διπλωματική εργασία IV
(ολοκλήρωση συγγραφής της
διπλωματικής εργασίας)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Εφόσον υπάρξουν σοβαρά προβλήματα κατά την 
εκτέλεση του προγράμματος, η σειρά διδασκαλίας των 
μαθημάτων μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από εισή-
γηση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της 
Συγκλήτου.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζε-
ται κατά ανώτατο όριο σε δέκα (10).

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών 
του ΠΜΣ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήμα-
τος πραγματοποιούνται στη Βιβλιοθήκη του και στο 
Υπολογιστικό Κέντρο Τμήματος, καθώς και σε χώρους 
διαμορφωμένους (αίθουσες διδασκαλίας και εργαστή-
ρια), για τη στέγαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί ορ-
γανωμένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, που 
έχει συνδεθεί (με Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με 
μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δια-
τάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγρα-
φή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:

Α. ΕΣΟΔΑ
- Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων
- Έσοδα από δωρεές, ερευνητικά προγράμματα και 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%) 

Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.000

Δαπάνες αναλωσίμων 2.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ 

1.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

1.000
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Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου) 

3.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)

Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017 0

Σύνολο (100%) 10.000

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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 24 Απριλίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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