
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 802/03-08-2021    
Έγκριση Κανονισμού Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Γε-
ωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο: «Αρχαιολογία και Γεωεπιστήμες (MSc in 
Archaeological Science)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43, 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 προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334),

4. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

5. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102),

6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195),

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),

8. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189),

10. την υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουρ-
γική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (Β’ 1466),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (υπ’ αρ. 12η 
συνεδρίαση 27-05-2021),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ 
(υπ’ αρ. 22η συνεδρίαση 15-06-2021),

13. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων τμημάτων,

14. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(υπ’ αρ. 33η συνεδρίαση 15-07-2021),

15. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την έγκριση του Κανονισμού του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Γεωλογίας 
και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Αρχαιολογία και Γε-
ωεπιστήμες (MSc in Archaeological Science)», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Γνωστικό αντικείμενο του ξενόγλωσσου ΔΠΜΣ «Αρ-
χαιολογία και Γεωεπιστήμες (MSc in Archaeological 
Science)» το οποίο θα διδάσκεται στην αγγλική γλώσ-
σα, αποτελούν οι εφαρμογές των Γεωεπιστημών στην 
Αρχαιολογία με σκοπό τη διεπιστημονική έρευνα και τη 
συνδυαστική μελέτη γεω- και αρχαιο- δεδομένων στο-
χεύοντας στην κατανόηση των φυσικών και ανθρώπινων 
διεργασιών και στην απάντηση σε αρχαιολογικά ερωτή-
ματα που τίθενται από τη μελέτη του περιβάλλοντος και 
του υλικού πολιτισμού του παρελθόντος.

Στόχοι του ΔΠΜΣ είναι:
- η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας και της επι-

στημονικής γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της Αρ-
χαιολογίας, μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας με τις 
Γεωεπιστήμες

- η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και η εξειδίκευση με-
ταπτυχιακών φοιτητών, προερχόμενων από τις επιστη-
μονικές περιοχές της αρχαιολογίας και γενικότερα των 
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κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών, των επιστημών 
της γης και άλλων συγγενών φυσικών επιστημών.

Βασική επιδίωξη του ΔΠΜΣ είναι να:
- αποτελέσει πόλο έλξης νέων επιστημόνων και ερευ-

νητών -κυρίως από την αλλοδαπή- και να τους προσφέ-
ρει υψηλού επιπέδου επιστημονικές γνώσεις και ερευ-
νητική κατάρτιση κατ’ αντιστοιχία προς τις απαιτήσεις 
της σύγχρονης έρευνας και της σύγχρονης κοινωνίας.

- ενισχύσει και να διευρύνει τη διεθνή προβολή του 
επιστημονικού και ερευνητικού έργου των δυο συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων του ΕΚΠΑ στα επιστημονικά αντι-
κείμενα που θεραπεύουν.

- προαγάγει και να αναπτύξει τις διεπιστημονικές προ-
σεγγίσεις του υλικού πολιτισμού του παρελθόντος.

- ενισχύσει τις επιστημονικές και ερευνητικές δυνατό-
τητες των αποφοίτων αρχαιολογίας και άλλων συγγενών 
τμημάτων ανθρωπιστικών επιστημών, και των αποφοί-
των τμημάτων επιστημών της γης και άλλων συγγενών 
τμημάτων φυσικών επιστημών.

Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στην «Αρχαιολογία και Γεωεπιστή-
μες (ΜSc in Archaeological Science)» μετά την πλήρη 
και επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης με βάση το πρό-
γραμμα σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με αναφορά του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω-
περιβάλλοντος.

Άρθρο 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ σύμφω-
να με τον ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ η 
οποία συγκροτείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων, που εκλέγονται από τη Συνέλευση 
κάθε Τμήματος για διετή θητεία, καθώς και από δύο (2) 
εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ, 
που εκλέγονται από τους φοιτητές του ΔΠΜΣ για ετήσια 
θητεία. Η κατανομή των μελών της ΕΔΕ ανά συνεργαζό-
μενο Τμήμα στο ΔΠΜΣ έχει ως εξής:

- Δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας

- Δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γε-
ωπεριβάλλοντος

- Ένα (1) μέλος ΔΕΠ που θα προέρχεται με κυκλική 
εναλλαγή ανά διετία από τα δύο συνεργαζόμενα τμή-
ματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Γεωλογίας και Γεω-
περιβάλλοντος. 

Τα μέλη της ΕΔΕ εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων. Ο Πρόεδρος της Ειδικής 
Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ), όπως και ο Διευθυ-
ντής του ΔΠΜΣ, προέρχονται από το Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας, το οποίο έχει τη διοικητική υποστή-
ριξη του ΔΠΜΣ. Λόγω του διεπιστημονικού χαρακτήρα 
του ΔΠΜΣ, της ιδιαίτερης φύσης του ως προς τα γνω-
στικά αντικείμενα που θεραπεύει και την ευρύτητα των 
επιστημονικών πεδίων προέλευσης των φοιτητών του, 
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ, Πρόεδρος 

ή/και Διευθυντής αναλαμβάνει μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Τα μέλη της ΕΔΕ δεν 
δικαιούνται επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη 
συμμετοχή τους σε αυτήν.

Η ΕΔΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
- Ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.
- Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του ΔΠΜΣ.
- Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

για απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ).

- Απονέμει τα ΔΜΣ με την καθομολόγηση των υποψη-
φίων, ενώπιόν της.

- Αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και 
ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του προ-
γράμματος και πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών ανα-
γκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε 
αιτούμενες δαπάνες.

- Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του νόμου.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ η οποία 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων, που έχουν αναλάβει διδακτικό έργο 
στο ΔΠΜΣ και εκλέγονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. 
Μέλη της ΣΕ μπορούν να αποτελούν και μέλη της ΕΔΕ. Η 
κατανομή των μελών της ΣΕ ανά συνεργαζόμενο Τμήμα 
στο ΔΠΜΣ έχει ως εξής:

- Δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας

- Δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γε-
ωπεριβάλλοντος

- Ένα (1) μέλος ΔΕΠ που θα προέρχεται με κυκλική 
εναλλαγή ανά διετία από τα δύο συνεργαζόμενα τμή-
ματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Γεωλογίας και Γεω-
περιβάλλοντος. 

Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ο 
οποίος ορίζεται από την ΕΔΕ μεταξύ των μελών της ΣΕ. 
Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία 
φορά. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβής 
ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Η ΣΕ 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονι-
σμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

- Εισηγείται στην ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού 
έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός 
της οποίας επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

- Εξετάζει όλα τα φοιτητικά θέματα. Ενδεικτικά αναφέ-
ρονται η επιλογή των εισακτέων φοιτητών, οι αιτήσεις 
αναστολής φοίτησης ή παράτασης σπουδών, διακοπής 
της φοίτησης λόγω μη καταβολής τελών φοίτησης και 
η επανεξέταση επιστημονικών εργασιών και Μεταπτυ-
χιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών. Η ΣΕ 
εισηγείται σχετικά στην ΕΔΕ.

3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής Διευθυ-
ντής του ΔΠΜΣ: Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ 
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του 
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνω-
στικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και 
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Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, 
με απόφαση της ΕΔΕ για διετή θητεία. Ο Διευθυντής του 
ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για 
κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία 
του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν 
δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο 
ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
- Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνε-

δριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΔΠΜΣ.

- Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

- Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στην ΕΔΕ για έγκριση.

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

- Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΔΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι Καθη-
γητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα 
καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

To ΔΠΜΣ υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προ-
γράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την 
επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ έχει 
ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ, 
όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υπο-
ψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του 
Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, 
την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.

Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΔΠΜΣ «Αρχαιολογία και Γεωεπιστήμες (MSc in 
Archaeological Science)» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου 
του Α’ κύκλου σπουδών Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας, Γεωλογίας, Γεωπιστημών καθώς και απόφοιτοι 
άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομο-
ταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής με κατεύθυνση τις Ανθρωπιστικές και 
τις Φυσικές Επιστήμες.

Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατη-
γοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Το ΔΠΜΣ «Αρχαιολογία και Γεωεπιστήμες (MSc in 
Archaeological Science)» θα δέχεται έως είκοσι (20) φοι-
τητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι διδάσκοντες στο ΔΜΠΣ 
υπολογίζονται σε είκοσι (20) και προέρχονται κατά ογδό-

ντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον από τα συνεργαζόμε-
να Τμήματα και 20% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 
Κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Αντιστοιχούν 
ένας (1) διδάσκων ανά φοιτητή.

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τον 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Νοέμβριο, με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ δη-
μοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων και του Ιδρύματος προκήρυξη για 
την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι 
σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, σε προθεσμία 
που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παρα-
ταθεί με απόφαση της ΕΔΕ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση πε-

ράτωσης σπουδών
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

ή διαβατηρίου
6. Δύο συστατικές επιστολές
7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσ-

σας: (α) Δίπλωμα επιπέδου Β2 ή ανώτερο. (β) ITOEFL με 
συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 88 και επιμέρους 
βαθμολογίες ως εξής: Listening: τουλάχιστον 17, Writing: 
τουλάχιστον 17, Reading: τουλάχιστον 18 και Speaking: 
τουλάχιστον 20. (γ) IELTS με συνολική βαθμολογία του-
λάχιστον 6,5 και επιμέρους βαθμολογίες τουλάχιστον 
5,5 σε κάθε αντικείμενο.

8. Πρόταση ακαδημαϊκών/ερευνητικών ενδιαφερό-
ντων (έως 1000 λέξεις).

9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, αν υπάρχουν
11. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο 

Βιογραφικό Σημείωμα
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική ή 

αγγλική γλώσσα. Τα επίσημα έγγραφα σε άλλες γλώσσες 
υποβάλλονται μεταφρασμένα στα αγγλικά και επικυρω-
μένα από επίσημο φορέα της χώρας προέλευσης του 
φοιτητή.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τη ΣΕ 
με την εξέταση των φακέλων υποψηφιοτήτων με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου και ακαδημαϊκές επιδόσεις.
- Τα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και επαγγελματικά επι-

τεύγματα των υποψηφίων που σχετίζονται με το γνωστι-
κό αντικέιμενο του ΔΠΜΣ, με βάση τα βιογραφικά τους 
σημειώματα και τις σχετικές βεβαιώσεις.

- Πρόταση ακαδημαϊκών/ερευνητικών ενδιαφερό-
ντων.

- Συστατικές επιστολές.
- Προφορική συνέντευξη διά ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη.
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Εφόσον το κρίνει απαραίτητο, η ΣΕ δύναται να ζητήσει 
συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία να τεκμηριώνουν 
όσα αναφέρονται στα Βιογραφικά Σημειώματα των υπο-
ψηφίων.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον 
Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών με σειρά επίδοσης 
και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ, η οποία και 
αποφασίζει για τον τελικό αριθμό εισακτέων και την τε-
λική σειρά επιτυχίας.

Σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας, εγγράφονται οι 
ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι σε ποσοστό που δεν υπερ-
βαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του ΔΠΜΣ, εντός 20 ημέρων. Σε περίπτωση μη εγ-
γραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν 
υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον 
εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρό-
γραμμα.

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στην οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμη-
να, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και 
έγκριση από την ΕΔΕ. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα 
μερικής φοίτησης.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα αναστολή 
φοίτησης, η οποία έχει διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών 
εξαμήνων, και δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη 
ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή 
χορηγείται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας και άλ-
λους εξίσου σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς, 
εφόσον η ΣΕ τους κρίνει απολύτως αιτιολογημένους και 
τεκμηριωμένους. Η αναστολή φοίτησης και το χρονικό 
διάστημα αυτής εγκρίνονται από την ΕΔΕ μετά από σχε-
τική εισήγηση της ΣΕ και το αίτημα του μεταπτυχιακού 
φοιτητή.

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

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

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, 
ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών, κ.ά., καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία γίνεται με μαθήματα διά ζώσης ή με τη-
λεδιάσκεψη, διαλέξεις και πρακτική άσκηση.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματο-
ποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην 
αγγλική γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α’ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS
Archaeology, History and the 
Environment of the Mediterranean

6

Archaeology and Science 6
Laboratory and Instrumental skills 9
Archaeological Prospection 9

Σύνολο 30
Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS
Environmental Archaeology 12
Geoarchaeology 6
Archaeomaterials 12

Σύνολο 30
Γ’ Εξάμηνο ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας (MSc dissertation)

30

Σύνολο 90
Περιγραφή μαθημάτων
Archaeology, History and the Environment of the 

Mediterranean
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτη-

τών στις μεθόδους και τα ερευνητικά ερωτήματα της 
αρχαιολογίας, καθώς και τις βασικές αρχές των επιστη-
μών της γης που συνεργάζονται με την αρχαιολογία. 
Πρόκειται για γνώσεις που είναι απολύτως απαραίτητες 
προκειμένου οι φοιτητές να συμπληρώσουν τα γνωστικά 
τους κενά σε αυτές τις επιστήμες, ώστε να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ. Το μάθημα 
περιλαμβάνει δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη σχετίζε-
ται με τις γεωλογικές διεργασίες του Τεταρτογενούς, και 
περιλαμβάνει ζητήματα χρονολόγησης, ανασύστασης 
παλαιοπεριβάλλοντος, οικολογίας, και της σχέσης του 
ανθρώπου με το περιβάλλον. Η δεύτερη σχετίζεται με 
την αρχαιολογία της Μεσογείου από την προϊστορία έως 
την νεότερη περίοδο, με έμφαση στα βασικά ερωτή-
ματα που τίθενται κατά τη μελέτη των αρχαίων υλικών 
καταλοίπων.

Archaeology and Science
Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, 

το θεωρητικό υπόβαθρο και οι μέθοδοι προσέγγισης 
που εφαρμόζονται για τις αναλύσεις του παλαιοπεριβάλ-
λοντος και του υλικού πολιτισμού του παρελθόντος. Το 
μάθημα περιλαμβάνει δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη 
σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές μελέτες και ασχολεί-
ται με την ανασύσταση του παλαιοπεριβάλλοντος μέσω 
της μελέτης αρχαιοβοτανικών, ζωοαρχαιολογικών και 
άλλων βιοδεικτών. Εξετάζονται κριτικά παλαιότερες μέ-
θοδοι προσέγγισης αυτών των ζητημάτων και εισάγεται 
η έννοια του ανθρωπογενούς τοπίου ως αποτέλεσμα 
της σχέσης συνεχούς αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα 
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στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον κατά το πα-
ρελθόν. Η μελέτη του παλίμψηστου τοπίου συμβάλλει 
στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο και διαχρονικά 
αλληλεπιδρούν με αυτόν. Η δεύτερη ενότητα σχετίζεται 
με τα αρχαιοϋλικά και ασχολείται με ζητήματα τεχνολο-
γίας και υλικού πολιτισμού, όπως η εκμετάλλευση των 
πρώτων υλών, η εγχειρηματική αλυσίδα παραγωγής, ο 
κύκλος ζωής και η κατανάλωση αντικειμένων του υλι-
κού πολιτισμού, με έμφαση στα αντικείμενα από πηλό, 
μέταλλο, λίθο και υαλώδεις ύλες. Και στις δύο ενότητες 
εξετάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται από 
τους αρχαιολόγους, και οι συμβολή των φυσικών επιστη-
μών στην προσέγγιση αυτών των ερωτημάτων.

Τέλος στο μάθημα αυτό εισάγεται η έννοια του ερευνη-
τικού εργαλείου του Ιστορικού Τοπίου στην προσέγγιση 
του χώρου ως πολιτισμικού παλίμψηστου με στόχο την 
πληρέστερη κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα στα ποι-
κίλα χωρικά, χρονικά, οικολογικά και γνωστικά πλαίσια 
μέσα στα οποία οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν δημιουρ-
γικά με τα περιβάλλοντα τους και χρησιμοποιούν τις 
διαθέσιμες πρώτες ύλες.

Laboratory and Instrumental skills
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει στόχο να εφοδιάσει 

τους φοιτητές με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για 
τη χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού σε αρχαιολογικά 
ερευνητικά προγράμματα. Παρουσιάζονται οι βασικές 
αρχές των κυριότερων τεχνικών ανάλυσης που χρησιμο-
ποιούνται στην αρχαιολογική έρευνα, και συζητώνται οι 
δυνατότητες, οι περιορισμοί και τα πρωτόκολλα καλών 
πρακτικών. Το μάθημα περιλαμβάνει παραδόσεις στην 
αίθουσα και πρακτικές εφαρμογές στα εργαστήρια. Οι 
αναλυτικές τεχνικές και ο εξοπλισμός που παρουσιάζε-
ται αφορά σε μεθόδους ανάλυσης αρχαιοϋλικών (από 
πηλό, μέταλλο, λίθο και υαλώδεις ύλες) και οικοδεδο-
μένων (φυτικά και ζωικά κατάλοιπα, χώμα). Οι μέθοδοι 
που παρουσιάζονται χωρίζονται στις παρακάτω μεγάλες 
ενότητες: φασματομετρία-φασματοσκοπία, οπτική μι-
κροσκοπία, αναλύσεις στερεών, και στατιστικές μέθοδοι 
για την διαχείριση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.

Archaeological Prospection
Το μάθημα παρέχει θεωρητική και πρακτική γνώση 

των μεθόδων και τεχνικών της εφαρμοσμένης γεωφυσι-
κής και της τηλεπισκόπησης που αποβλέπουν στην λε-
πτομερή αποτύπωση του επιφανειακού και υπεφαδικού 
περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται οι φυσικές παράμετροι 
των γεωυλικών, ο γεωφυσικός εξοπλισμός που χρησιμο-
ποιείται, η επεξεργασία των δεδομένων, οι περιορισμοί 
και δυνατότητες των μεθοδολογιών. Περιλαμβάνει την 
παράθεση εξελιγμένων τεχνικών επεξεργασίας δεδο-
μένων και απεικόνισης αποτελεσμάτων σε αρχαιολογι-
κά προγράμματα, ο τρόπος με τον οποίον μπορούν να 
απαντήσουν στα αρχαιολογικά ερωτήματα που τίθενται, 
η σημασία τους στον εντοπισμό θέσεων με μη- κατα-
στρεπτικό τρόπο και ο ρόλος τους στις προ-ανασκαφικές 
φάσεις ενός αρχαιολογικού προγράμματος. Παρουσιά-
ζεται επίσης η ικανότητα παροχής πληροφοριών των τη-
λεπισκοπικών τεχνικών (διακριτική ικανότητα, ψηφιακή 
εξεργασία, κ.ά.), των συστημάτων εντοπισμού θέσης και 

της τρισδιάστατης σάρωσης laser (τεχνική lidar) στην αρ-
χαιολογική έρευνα. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική 
διδασκαλία στο αμφιθέατρο και πρακτική εξάσκηση στο 
εργαστήριο και στο πεδίο.

Environmental Archaeology
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο μεγάλες ενότη-

τες: την Αρχαιοβοτανική και την Ζωοαρχαιολογία. Στην 
ενότητα της Αρχαιοβοτανικής οι φοιτητές μαθαίνουν σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τις μεθόδους προσέγ-
γισης των φυτικών καταλοίπων, και πιο συγκεκριμένα 
την δειγματοληψία, αναγνώριση, ποσοτική ανάλυση και 
περιγραφή αρχαιοβοτανικών καταλοίπων, όπως σπόροι, 
ξύλο (ενανθρακωμένο ή μη), γύρη και φυτόλιθοι. Ιδιαί-
τερη έμφαση δίνεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο 
τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα δίνουν πληροφορίες σχε-
τικά με τη διατροφή, τη διαθεσιμότητα και χρήση των 
φυτικών πρώτων υλών και το τοπίο της βλάστησης στο 
παρελθόν. Στη δεύτερη ενότητα, της Ζωοαρχαιολογίας, 
αντικείμενο είναι η μελέτη των ζωικών καταλοίπων, κυ-
ρίως οστών. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές γνώ-
σεις και πρακτική άσκηση στη διαλογή, αναγνώριση, 
ποσοτική ανάλυση και περιγραφή ζωοαρχαιολογικών 
καταλοίπων. Βασικός στόχος της δεύτερης ενότητας είναι 
οι πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν, σχετικά με 
ανθρώπινες συμπεριφορές στο παρελθόν και τη σχέση 
του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Και οι δύο ενότη-
τες του μαθήματος περιλαμβάνουν ίσο αριθμό ωρών 
διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης στην αίθουσα και 
στο εργαστήριο.

Geoarchaeology
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως αντικείμενο τη με-

λέτη και ανάλυση της γεωλογίας, των εδαφών και της 
στρωματογραφίας των επιχώσεων με σκοπό την εξαγω-
γή πληροφοριών για την ανθρώπινη παρουσία, κατοίκη-
ση και δραστηριότητα σε μια αρχαιολογική θέση ή μια 
ευρύτερη περιοχή. Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες, 
ιδέες και ερευνητικά ερωτήματα που απασχολούν την 
επιστήμη της γεωαρχαιολογίας. Εξετάζεται ο τρόπος 
με τον οποίο εφαρμόζονται γεωαρχαιολογικές μέθοδοι 
για την προσέγγιση και την απάντηση αρχαιολογικών 
ερωτημάτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο. Παρουσιάζονται μέθοδοι προσέγγισης τόσο 
στην μικρή κλίμακα μιας ανασκαφικής τομής ή μια αρ-
χαιολογικής θέσης, όσο και στην ευρύτερη κλίμακα μιας 
ολόκληρης περιοχής. Σε πρακτικό επίπεδο, ιδιαίτερη έμ-
φαση δίνεται στην επιστήμη της μικρομορφολογίας, και 
στις μεθόδους με τις οποίες γίνεται η έρευνα στο πεδίο 
και στο εργαστήριο. Το μάθημα περιλαμβάνει ίσο αριθμό 
ωρών διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης στην αίθουσα 
και στο εργαστήριο.

Archaeomaterials
Το μάθημα αυτό αφορά στη μελέτη και ανάλυση των 

αρχαιοϋλικών και χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. 
Η πρώτη ενότητα αφορά στη μελέτη και ανάλυση αρ-
χαιολογικών αντικειμένων από μέταλλο και υαλώδεις 
ύλες, και η δεύτερη στα αντικείμενα από πηλό και λίθο. 
Και στις δύο ενότητες παρουσιάζονται οι πρώτες ύλες, 
οι φυσικοχημικές τους ιδιότητές και η ύπαρξή τους 
στο περιβάλλον της Μεσογείου, ιδιαίτερα της ανα-
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τολικής. Εξετάζεται επίσης η τεχνολογία κατασκευής 
αντικειμένων από τα συγκεκριμένα υλικά στο παρελ-
θόν, και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που σχετίζονται 
με την εγχειρηματική αλυσίδα της παραγωγής τους. 
Παρουσιάζονται οι βασικότερες μέθοδοι ανάλυσης 
των αντικειμένων και των υποπροϊόντων κατεργασίας 
των συγκεκριμένων αρχαιοϋλικών, και γίνεται πρακτική 
άσκηση με τη χρήση του σχετικού εξοπλισμού στο ερ-
γαστήριο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αρχαιολογικά 
ερωτήματα που σχετίζονται με τη μελέτη αντικειμένων 
από τα συγκεκριμένα αρχαιοϋλικά, και ο τρόπος με τον 
οποίο οι αναλυτικές τεχνικές συμβάλλουν στην κατα-
νόηση παραμέτρων που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής 
αυτών των αντικειμένων, από την κατασκευή τους και 
την διακίνηση έως τη χρήση και την απόρριψή τους. 
Και οι δύο ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν 
ίσο αριθμό ωρών διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης 
στην αίθουσα και στο εργαστήριο.

Άρθρο 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

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 την 
υποβολή και εξέταση των επιστημονικών εργασιών ή για 
τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών εξετάσεων. Τα 
μαθήματα του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου εξετάζο-
νται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. 
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται στο 
τέλος του χειμερινού εξαμήνου.

Η παρακολούθηση 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 ΔΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξε-
περνά το 20% ανά μάθημα, τίθεται θέμα διαγραφής του 
φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία 
γνωμοδοτεί σχετικά στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποι-
είται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή/και προ-
φορικές εξετάσεις ή/και με εκπόνηση εργασιών καθ’ 
όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης 
ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. 
Επιτυχής θεωρείται η ολοκλήρωση ενός μαθήματος 
εφόσον η συνολική βαθμολογία του φοιτητή σε αυτό 
είναι τουλάχιστον πέντε (5) στην κλίμακα 1-10. Οι εξετά-
σεις επαναλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο σε περίπτωση 
αποτυχίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να 
προσέρχονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. 
Η μη προσέλευση ισοδυναμεί με ανεπιτυχή προσπά-
θεια. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη 
Γραμματεία του ΔΠΜΣ 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 επτά (7) μαθημάτων του ΔΠΜΣ, τα οποία 
είναι όλα υποχρεωτικά, και να εκπονήσει μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα 
(90) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, 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 των δύο (2) συνεργαζόμενων Σχολών, τα 
μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο 
με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την ΕΔΕ 
μετά από εισήγηση της ΣΕ. Από την επιτροπή εξαιρείται 
ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ. 6 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017).

Στο Γ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η 
ανάθεση γίνεται από τη ΣΕ ύστερα από αίτηση, η οποία 
συνυπογράφεται από τον υποψήφιο και τον επιβλέποντα 
και στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
διπλωματικής εργασίας και περιέχει περίληψη της προ-
τεινόμενης εργασίας.

Η ΣΕ ορίζει τον επιβλέποντα και τα άλλα δύο μέλη 
της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την έγκριση - 
βαθμολόγηση της εργασίας. Στην τριμελή εξεταστική 
επιτροπή συμμετέχει ο επιβλέπων της ΜΔΕ, ενώ μέλος 
της είναι ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ από τα συνεργα-
ζόμενα Τμήματα.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
σχετικό με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας είναι η αγγλική γλώσσα ή, κατόπιν αιτήματος του 
φοιτητή και έγκρισης από την ΕΔΕ, η ελληνική γλώσσα.

Οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας (π.χ. εξώφυλλο, γραμματοσειρά, ελάχιστος-
μέγιστος αριθμός λέξεων κ.λπ.) καθορίζονται από τη ΣΕ 
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και εγκρινόμενης 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μνημονεύεται σε 
εμφανές σημείο η σύνθεση της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής, για την κρίση της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας και την απονομή του ΔΜΣ.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η υπο-
στήριξη γίνεται στην γλώσσα συγγραφής της μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας.

Η εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας θεωρείται επι-
τυχής όταν ο φοιτητής λάβει τουλάχιστον δύο (2) θετικές 
ψήφους εκ των τριών μελών της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής, η οποία βαθμολογεί την επίδοση του φοιτητή 
με βαθμολογία από μηδέν έως δέκα (0-10). Ο βαθμός 
του ΔΜΣ προκύπτει από το άθροισμα του βαθμού της 
ΜΔΕ και του βαθμού ο οποίος προκύπτει από τον μέσο 
όρο της βαθμολογίας των επτά (7) μαθημάτων των δύο 
πρώτων εξαμήνων διαιρουμένων διά του δύο (2). Το 
«Άριστα» αντιστοιχεί σε Μ.Ο. βαθμολογίας από 8,5-10, 
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το «Λίαν Καλώς» σε Μ.Ο. βαθμολογίας από 6,5-8,49 και 
το «Καλώς» σε Μ.Ο. βαθμολογίας από 5-6,49.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο τουλάχιστον του 
Τμήματος που φέρει την διοικητική υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ και γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Σε περίπτωση ανεπιτυχούς υποστήριξης της μεταπτυ-
χιακής εργασίας μπορεί να γίνει μία φορά αναπομπή και 
να κριθεί εκ νέου μετά την παρέλευση ενός εξαμήνου. Σε 
περίπτωση δεύτερης ανεπιτυχούς έκβασης της εξέτασης 
ο φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινό-
μενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3 του άρ-
θρου 34 του  ν. 4485/2017). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι 
το έργο της Μονάδας Προσβασιμότητας του Ε.Κ.Π.Α. Η 
Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία
(ΜοΠροΦμεΑ) του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε και λειτουργεί με την 
από 23 Φεβρουαρίου 2006 απόφαση της Πανεπιστημια-
κής Συγκλήτου και την από 22 Μαρτίου 2006 απόφαση 
του Πρυτανικού Συμβουλίου.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται:
- να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια 

ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενη-
μέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες 
με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, 
διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ 
κ.ά.

- να παρακολουθήσουν επιτυχώς και τα επτά προσφε-
ρόμενα μαθήματα. Συγκεκριμένα οφείλουν να παρακο-
λουθήσουν το σύνολο των ωρών διδασκαλίας των μαθη-
μάτων και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των επτά 
μαθημάτων που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

- να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμί-
ες τις εργασίες που τους ανατίθενται για το κάθε μάθημα.

Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί αιτία απορρι-
πτικού βαθμού ή και αποκλεισμού του μεταπτυχιακού 
φοιτητή από το Πρόγραμμα, ύστερα από εισήγηση των 
διδασκόντων Καθηγητών και σχετική απόφαση της ΕΔΕ.

3. Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται 
να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών 
εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- 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,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
4. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 

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

5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Για την αξιολόγηση εφαρ-
μόζονται τα κριτήρια και τα πρότυπα που έχει ορίσει 
η ΕΘΑΑΕ.

6. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της συνεδρία-
σης της ΕΔΕ, παρουσία του Διευθυντή του ΔΠΜΣ ή του 
Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος που έχει 
τη διοικητική υποστήριξη ή του Αναπληρωτή του και, 
κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως εκπροσώπου του 
Πρυτάνεως.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ απονέμεται 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία και 
Γεωεπιστήμες (MSc in Archaeological Science)».

7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω-
να με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

9. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Αρχαιολογία 
και Γεωεπιστήμες (MSc in Archaeological Science)» οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης 
που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 6.000 ευρώ. 
Η καταβολή του τέλους γίνεται ως εξής: 2.500 ευρώ 
το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του 
Α’ εξαμήνου (χειμερινό), 2.500 ευρώ το αργότερο δύο 
εβδομάδες πριν από την έναρξη του Β’ εξαμήνου (εαρι-
νό), 1.000 ευρώ το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από 
την έναρξη του Γ’ εξαμήνου.

Άρθρο 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-

ΑΔΑ: ΨΟ7Ζ46ΨΖ2Ν-Α5Ν



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52586 Τεύχος B’ 3888/20.08.2021

πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, η οποία 
στελεχώνεται από ένα άτομο.

3. Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
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.) του ΕΚΠΑ ε) κάθε άλλη νόμιμη 
πηγή.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ, ο οποίος κατα-
τίθεται στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. 
Ο εν λόγω απολογισμός αποστέλλεται στα αρμόδια όρ-
γανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΔΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νο-
μοθεσίας.

Άρθρο 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΔΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον 
κατά 80%, από:

- μέλη ΔΕΠ των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων,
- μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των δύο συνεργαζόμενων Τμη-

μάτων,
- ομότιμους καθηγητές (άρθρο 69, ν. 4386/2016) και 

αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των δύο συνεργαζόμενων 
Τμημάτων,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) 
των δύο συνεργαζόμενων τμημάτων,

- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 
διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση 
της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου 
Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού 
έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται 
μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη 
του ΕΚΠΑ (παρ. 7 του άρθρου του 29 ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ ανατίθεται δι-
δασκαλία σε:

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

του 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,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011),

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

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του ΔΠΜΣ σε όλες τις κατηγορίες διδασκό-
ντων, όπως προαναφέρονται, γίνεται ύστερα από εισή-
γηση της ΣΕ και έγκριση της ΕΔΕ.

Σε μαθήματα με περισσότερους του ενός διδάσκο-
ντες ορίζεται συντονιστής που θα είναι μέλος Δ.Ε.Π. των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς και αναπληρωτής 
συντονιστή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038882008210008*

ΑΔΑ: ΨΟ7Ζ46ΨΖ2Ν-Α5Ν
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