
 

*Κατάργηση με το άρθρο 36 παρ. 2 περίπτωση α) του ν.4610/2019 7.5.2019 (ΦΕΚ70/Α’) του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού 
Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, 
και ένταξή του στο ιδρυθέν Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.  Οι φοιτητές του καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, αλλά 
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά 
τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ  
 

ΕΠΩΝΥΜΟ:       ........................……… 

ΟΝΟΜΑ:             ...............................……… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:   ..................................…… 

A.Μ.:     .......................................…….. 

Δ/νση Κατοικίας:    

                               

......................................................................……... 

Τηλέφωνο:          ....................……... 

e-mail:                ....…………………….. 

 

ΠΡΟΣΗΛΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΝΟΜΗ 

/ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

 

Προς  

τη Γραμματεία του Τμήματος 

 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ*   

του Πανεπιστημίου Πατρών  

 

Σας υποβάλλω συνημμένα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και σας παρακαλώ να με δεχθείτε 

στην προσεχή ορκωμοσία για απονομή Δ.Μ.Σ. 

δεδομένου ότι έχω εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις μου. 

 

Αγρίνιο,  

O/Η    Αιτ………….. 

 

 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Μ.Σ./Διδακτορικού Διπλώματος  

 

1. α) Βεβαίωση κεντρικής βιβλιοθήκης ότι δεν οφείλετε βιβλία και: β) απόδειξη* ότι έχετε καταθέσει αντίγραφο της 
Μεταπτυχιακής σας Εργασίας μέσα από το σύστημα ΝΗΜΕΡΤΗΣ (http://nemertes.lis.upatras.gr).  

 

2. Βεβαίωση βιβλιοθήκης (Παράρτημα  Αγρινίου) ότι δεν οφείλετε βιβλία. 
 

3. Βεβαίωση φοιτητικής μέριμνας Πανεπιστημίου Πατρών ότι δεν έχετε εκκρεμότητες με την σίτισή σας και την στέγασή σας από 
την φοιτητική εστία. Σε περίπτωση που δεν είχατε σίτιση ή στέγαση καταθέτετε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία το 
αναφέρετε 

 

4.  Επιστρέφετε φοιτητικό εισιτήριο, και βιβλιάριο υγείας (σε περίπτωση που σας χορηγήθηκε). Αν δεν σας χορηγήθηκε ή σε 
περίπτωση απώλειας ενός από τα δύο: συμπληρώνετε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία το αναφέρετε. 

 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν στη  Βιβλιοθήκη (Παράρτημα  Αγρινίου) ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της 
Εργασίας τους   

 

* 2 αντίγραφα της απόδειξης σφραγισμένα (από τη βιβλιοθήκη, παράρτημα Αγρινίου) , εκ των οποίων  το ένα θα το προσκομίσετε 
στη Γραμματεία για τον ατομικό σας φάκελο  και το δεύτερο θα παραμείνει  στο αρχείο της  βιβλιοθήκης  (Αγρίνιο)  

 


