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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

6/2017 - σήμερα Υποφήψια Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας, 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα/Αθήνα 

Φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Τίτλος διατριβής: Υδρίσκες από τα Άβδηρα: Συμβολή στην μελέτη των 

μικρογραφικών αγγείων στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο από την 

αρχαϊκή έως την ελληνιστική περίοδο. 

Επόπτης: Επικ. Καθηγ. Ευρυδίκη Κεφαλίδου 

2014 – 2017 Διπλωματούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με ειδίκευση στην Κλασική 

Αρχαιολογία 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα/Αθήνα 

Φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Θέμα διπλωματικής εργασίας: Μικρογραφικές υδρίες από το ιερό της 

Δήμητρας στα Άβδηρα 

Βαθμός: 9,47/10 

2007 – 2012 Πτυχιούχος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα/Αθήνα 

Φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Βαθμός: 7/10 

 

Β. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

Ξένες Γλώσσες • Αγγλική, επίπεδο C2 (ECPE), University of Michigan 

 • Ιταλική, επίπεδο B2 (Celi 3), Università per Stranieri di Perugia 

Δεξιότητες 

πληροφορικής 

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ Vellum στις ενότητες Word, Excel 

και Internet Services. Καλή γνώση Adobe Photoshop. Καλός χειρισμός 

λογισμικών 3D scanning για κεραμική. 

Σχέδιο Συμμετοχή στο ετήσιο σεμινάριο Αρχαιολογικού Σχεδίου (γραμμικό σχέδιο, 

αποτύπωση αντικειμένων, σχέδιο πεδίου) του ΙΕΚ ΠΕΤΡΑ, 2018-2019. 

Φωτογραφία Συμμετοχή στα ετήσια μαθήματα φωτογραφίας του Φωτογραφικού Τομέα 

ΠΟΦΠΑ, 2019-2020. 

 

 

 



 

 

Γ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

• Συμμετοχή στο σεμινάριο βιωματικής κεραμικής, ΕΚΠΑ, Μάιος 2017, Αθήνα. 

• Παρακολούθηση σεμιναρίου αρχαιολογικού σχεδίου, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, 2014, 

Αθήνα. 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1/3-31/5/2021 ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ 

 «Καταχώρηση (ανά τύπο) στη βάση δεδομένων της ανασκαφής στοιχείων 

σχετικών με τα κινητά ευρήματα (αγγεία, ειδώλια, θραύσματα αγαλμάτων, 

κεράμων, πήλινων και λίθινων αντικειμένων) που προήλθαν από τις 

ανασκαφικές έρευνες των ετών 2012-2018 στην αρχαία Αλάσαρνα της Κω, 

στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με Κ.Ε. 0167 και τίτλο 

«Ανασκαφή στην Αρχαία Αλάσαρνα στην Καρδάμαινα της Κω: ελληνιστικό 

ιερό του Απόλλωνα και παλαιοχριστιανικός οικισμός». 

 

26/10-15/11/2020 ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ 

 Συμμετοχή στην οργάνωση και ταξινόμηση της αποθήκης αρχαιοτήτων της 

πανεπιστημιακής ανασκαφής στην αρχαία Αλάσαρνα της Κω, στο πλαίσιο 

του ερευνητικού προγράμματος με Κ.Ε. 0167 και τίτλο «Ανασκαφή στην 

Αρχαία Αλάσαρνα στην Καρδάμαινα της Κω: ελληνιστικό ιερό του 

Απόλλωνα και παλαιοχριστιανικός οικισμός». 

 

1/7/2020-30/6/2021  ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ 

 Καταγραφή, ανάλυση και μελέτη των μικρογραφικών αγγείων με στοιχεία 

επανάχρησης/ β’ χρήσης, από οικιακά, λατρευτικά και ταφικά σύνολα, και 

διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου του έργου, στο πλαίσιο του 

ερευνητικού προγράμματος με Κ.Ε. 16337 και τίτλο «Ανιχνεύοντας την 

Ανα-κύκλωση: μια αρχαιολογική και ανθρωπολογική επισκόπηση στο 

φυσικό, οικιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον στην περιοχή της Ξάνθης, 

Θράκη». 

 

1/6/2020 – 31/12/2021 Ε.Κ. «Αθηνά» - ΙΕΛ 

 Εκτέλεση εργασιών που συμβάλουν στην καταγραφή καλών πρακτικών, 

στον καθορισμό των προδιαγραφών, των απαιτήσεων χρηστών και σεναρίων 

εφαρμογών περιηγήσεων σε μουσεία με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη 

δοκιμαστική χρήση, λειτουργία, αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης 

εφαρμογών, στη συμμετοχή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης 

παραδοτέων και επιστημονικών δημοσιεύσεων και στη συλλογή και 

δημιουργία περιεχομένου στο πλαίσιο του έργου «myEleusis: μύηση στην 

Ελευσίνα του Χθες με τα μάτια του Σήμερα». 

 

22/11/2016-15/7/2017 ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.- ΕΚΠΑ/ ΕΛΚΕ 

 Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για 

Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου σε φορείς της Γεωγραφικής Περιοχής 1 και 2 

του υπουργείου Πολιτισμού. 

 

19-31/12/2014 AVMap GIS A.Ε. 

 Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού γνωσιακής πλατφόρμας, φάση ΣΤ΄ 

«Ανάπτυξη μαθησιακής και ψυχαγωγικής πλατφόρμας» στα πλαίσια του 

έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού 

Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων». 

http://chaniamuseum.culture.gr/education. 



 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2020 ΕΦΑ Σερρών – ΕΚΠΑ 

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Α.ΚΑ.Μ. (Ανασκαφή Κλιβάνων 

Αμφίπολης), ως υπεύθυνη σχεδίασης, υλοποίησης και τήρησης του ευρετηρίου 

και της καταγραφής, φωτογράφισης, σχεδίασης και χρονολόγησης των 

ευρημάτων. 

2019 ΕΦΑ Ξάνθης - ΕΚΠΑ 

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Α.Π.Α.Ξ. (Αρχαιολογικό Πρόγραμμα 

Αβδήρων Ξάνθης) ως ερευνητικό μέλος. Ανάληψη μελέτης των  μικρογραφικών 

αγγείων που εντοπίστηκαν κατά την επιφανειακή έρευνα. 
2018 Ανάληψη μελέτης και δημοσίευσης του συνόλου της ανασκαφής του 

Θεσμοφορίου Αμφίπολης (και του συναφούς εποπτικού και αρχειακού υλικού) 

και του γειτονικού κεραμικού κλιβάνου. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2015-2020 ΕΦΑ Ξάνθης - ΕΚΠΑ 

Συμμετοχή στην πανεπιστημιακή έρευνα επιφανείας (Α.Π.Α.Ξ.) στην περιοχή του 

βόρειου περιβόλου, των νεκροταφείων, της χώρας της αρχαίας πόλης των 

Αβδήρων και των υπωρειών της Ροδόπης, ως υπεύθυνη της καταγραφής του 

υλικού σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ως μέλος και  ως υπεύθυνη ομάδας 

έρευνας επιφανείας. 

2016-2017 Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών και ΕΦΑ Αθηνών 

Συμμετοχή στην πανεπιστημιακή ανασκαφή της Αρχαίας Αγοράς. 

2016 ΕΦΑ Ξάνθης 

Καταγραφή αρχαιολογικού υλικού στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής έρευνας 

επιφανείας (Α.Π.Α.Ξ.) που διεξάγει το ΕΚΠΑ. 

2014 ΕΚΠΑ 

Συμμετοχή στην πανεπιστημιακή ανασκαφή του αρχαιολογικού χώρου του 

λεγόμενου «Ρωμαϊκού Βαλανείου» στη Ραφήνα, με ειδικότερα καθήκοντα τη 

συνδιεύθυνση, επίβλεψη και ανασκαφή σκάμματος, τη σχεδίαση της κάτοψης και 

της στρωματογραφίας, τη λήψη συντεταγμένων, τη σύνταξη σχετικού 

ημερολογίου και την καταγραφή της κεραμικής. 

2014 ΕΦΑ Ξάνθης. 

Καταγραφή κεραμικής. 

2012 ΕΚΠΑ 

Συμμετοχή στην πανεπιστημιακή ανασκαφή στην αρχαία Αλάσαρνα στην Κω. 

2011-2013 ΕΦΑ Αθηνών 

Καταγραφή, φωτογράφιση κεραμικής και αρχειοθέτηση φωτογραφιών από τις 

σωστικές ανασκαφές της Εφορείας Αθηνών στο φωτογραφικό αρχείο της 

Εφορείας Αθηνών. 

01/10-31/12/2011 ΕΚΠΑ – ΕΦΑ Αθηνών 

Καταγραφική κεραμικής και μικροαντικειμένων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, 

αρχειοθέτηση φωτογραφιών από σωστικές ανασκαφές της ΕΦΑ Αθηνών και 

επανέλεγχος του καταλόγου των αρχαιοτήτων που εκτίθενται στο Μουσείο της 

Στοάς του Αττάλου, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΕΣΠΑ-

ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013). 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

• Διάλεξη με τίτλο «Μικρογραφικά αγγεία στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο» ως 

προσκεκλημένη ομιλήτρια στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος ΚΑΡΑ162: «Κεραμική της 

Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Περιόδου», με διδάσκοντα τον Ν. Δημάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

13.11.2019, Αθήνα. 

• Διάλεξη με τίτλο «Μικρογραφικά αγγεία στην ελληνιστική περίοδο» ως προσκεκλημένη 

ομιλήτρια στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος ΙΑ171 «Κεραμική των ελληνιστικών και 

ρωμαϊκών χρόνων», με διδάσκοντα τον Ν. Δημάκη, 17.4.2019, Αθήνα. 

• Διάλεξη με τίτλο «Μοτίβα απόθεσης στα αρχαία ελληνικά ιερά» ως προσκεκλημένη 

ομιλήτρια στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος «Η κεραμική ως αρχαιολογικό υλικό: ο ‘κύκλος 

ζωής’ των αρχαίων ελληνικών αγγείων», με διδάσκουσα την Ε. Κεφαλίδου, 3.4.2019, Αθήνα. 

• Συμμετοχή στο Διετές Συμπόσιο του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας «ΑΝΑΣΚΑΦΗ 

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΧΙΙ: Από το ερευνητικό έργο του τομέα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Τέχνης, 28-

29.3.2019», με την ανακοίνωση «Υδρίσκες - «θησαυράρια»(;) από τον αποθέτη του ιερού της 

Δήμητρας Αβδήρων». 

• Συμμετοχή στο Workshop ελληνιστικής κεραμικής του Γερμανικού Αρχαιολογικού 

Ινστιτούτου Αθηνών, «Sanctuaries in Athens. Comparison with the early hellenistic pottery from the 

sanctuary of Demeter in Thracian Abdera», 19-20.10.2017, Αθήνα. 

• Συμμετοχή στο Σεμινάριο Μεταπτυχιακών φοιτητών Κλασικής Αρχαιολογίας και Αρχαίας 

Ιστορίας ΕΚΠΑ, με τίτλο ανακοίνωσης: «Αναθηματικές υδρίσκες από το ιερό της Δήμητρας 

Αβδήρων», 18.05.2016, Αθήνα. 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

• Π. Μότσιου, «Υδρίσκες από το ιερό της Δήμητρας στα Άβδηρα: παρατηρήσεις για την 

κατασκευή και τη χρήση μικρογραφικών αγγείων σε ιερά του βόρειου Αιγαίου», στο: Αβραμίδου Α., 

Μανακίδου Ε., (επιμ.), Η κεραμική της κλασικής εποχής στο βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (480-

323/300 π.Χ.), Θεσσαλονίκη 17-20 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη 2019, 591-603. 

• Georgiadis M., Kallintzi C., Garcia-Molsosa A., Orengo H., Kefalidou E. & Motsiou P., “The 

archaological Project at Abdera and Xanthi (APAX) 2015-2019: A preliminary Report”, Journal of 

Field Archaeology, υπό δημοσίευση. 

• Μότσιου Π., "Υδρίσκες-θησαυράρια (;) από τον αποθέτη του ιερού της Δήμητρας Αβδήρων", 

Ι΄ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Ρωμαϊκή Αγορά-Μουσείο 

Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, 10-14 Μαρτίου 2020, Θεσσαλονίκη, υπό δημοσίευση. 

• Π. Μότσιου, «Μικρογραφικά αγγεία από ιερά στα παράλια της αιγαιακής Θράκης και το 

βορειοανατολικό Αιγαίο, από την ύστερη αρχαϊκή ως την ελληνιστική περίοδο», στο Διεθνές 

Επιστημονικό Συνέδριο «Ιερά και Λατρείες στο Αιγαίο από τους Πρώιμους Ιστορικούς Χρόνους έως και 

την Ύστερη Αρχαιότητα (11ος αι. π. Χ. - 6ος αι. μ. Χ.)», Λήμνος 11-15 Σεπτεμβρίου 2019, υπό 

δημοσίευση. 

• Μ. Κυλινδρέας, Π. Μότσιου, Α. Παπαγεωργίου, «Ακολουθώντας τα βήματα του Θεού του 

Πολέμου: οι περιπτώσεις της Μακεδονίας και της Περγάμου κατά την ύστερη κλασική και την 

ελληνιστική περίοδο», στο: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων 

Διδακτόρων της Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικής Αρχαιολογίας: «Πόλεμος και ειρήνη στην Αρχαιότητα: 

Οι όψεις μιας διττής πραγματικότητας (1100 π.Χ. έως την ύστερη Αρχαιότητα)», Αθήνα 6-7 Νοεμβρίου 

2017, υπό δημοσίευση. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ ΒΡΑΒΕΙΑ 

2019-2022 Υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών μετά από γραπτές εξετάσεις, για 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στον κλάδο της 

Κλασικής Αρχαιολογίας. 

2020  Επιχορήγηση Ιδρύματος Ψύχα για την υλοποίηση του ερευνητικού 

προγράμματος Α.ΚΑ.Μ. (Ανασκαφή Κλιβάνων Αμφίπολης). 
 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

2021-2022 Συμμετοχή στη διοργάνωση της Διεθνούς Συνάντησης για Νέους Ερευνητές με 

τίτλο: «Σε Δεύτερη Χρήση. Μια αρχαιολογική και ανθρωπολογική επισκόπηση 

της ανακύκλωσης και επανάχρησης στον ελληνικό κόσμο», 25 Σεπτεμβρίου 2021 

(μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με 

Κ.Ε. 16337 και τίτλο «Ανιχνεύοντας την Ανα-κύκλωση: μια αρχαιολογική και 

ανθρωπολογική επισκόπηση στο φυσικό, οικιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον 

στην περιοχή της Ξάνθης, Θράκη», στη θέση της γραμματειακής υποστήριξης. 

2014-2015 Διοργάνωση και συντονισμός του Σεμιναρίου Μεταπτυχιακών φοιτητών 

Κλασικής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας ΕΚΠΑ, Αθήνα. 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

8/5/2008-21/7/2009 Πωλήτρια λιανικής πώλησης 

STRATIGOS Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία,  

Ηφαίστου 1-3, Μοναστηράκι, 105 55, Τηλ: 210 3216193 
 


