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«Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου:                                                       

από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα»  

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του ΠΜΣ «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη 

Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Περιλαμβάνει τις εξής τρεις ειδικεύσεις:  

1) Προϊστορική Αρχαιολογία,  

2) Κλασική Αρχαιολογία,  

3) Αρχαία Ιστορία. 

Μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα 

σπουδών και ανάλογα με την ειδίκευση που έχει επιλέξει ο φοιτητής, το ΠΜΣ οδηγεί 

στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία και Ιστορία 

του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα». 

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ 

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι: 

 

1. Η Συνέλευση του Τμήματος 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται 

από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν 

δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην 

επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται 

από τη Συνέλευση μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ 

μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 

και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και: 

- Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των 

διδασκόντων του ΠΜΣ. 

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης 

Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ), ο ορισμός της οποίας 

επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.  

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα,  όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, 

αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, 

αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα 

άλλων ΠΜΣ και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος. 



- 

 

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 

είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου 

ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. 

Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του 

ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα 

καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του. Ο Διευθυντής και ο 

Αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.  

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 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: 

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ. 

β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, 

λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΠΜΣ. 

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης 

θέσης. 

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του 

Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος για 

έγκριση.  

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών 

δαπανών. 

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό 

απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και 

των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την 

καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των 

υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 

πόρων του ΠΜΣ.  

To ΠΜΣ «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη 

Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα» υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του 

Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη 

γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας 

εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη 

γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

Στο ΠΜΣ «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη 

Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ 



κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς 

και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων 

της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ 

και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. 

 

Το ΠΜΣ «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη 

Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα» θα δέχεται έως 45 φοιτητές ανά 

ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί 15 συνολικά διδάσκοντες, 

τουλάχιστον 60% από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και έως 40% 

από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής (για τις 

κατηγορίες διδασκόντων βλ. άρθρο 9). Αυτό αντιστοιχεί σε 3 φοιτητές ανά 

διδάσκοντα. 

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι περίπου 115  ανά έτος σε σχέση και με 

τον αριθμό των περίπου 240 προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των 36 

διδασκόντων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. 

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα 

του έτους σύνταξης του Κανονισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις 

του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Κάθε Μάιο, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

του ΕΚΠΑ, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του 

Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι 

αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

(Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Φιλοσοφική Σχολή, 4ος όροφος, γραφείο 404) από 

1 έως 20 Ιουνίου και από 1-10 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1. Αίτηση Συμμετοχής (με δήλωση της προτιμώμενης ειδίκευσης) 

2. Βιογραφικό σημείωμα  

3. Αναλυτική βαθμολογία 

4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας   

5. Διπλωματική εργασία ή σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαίτερα εκείνες 

που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης  

6. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια κ.λπ. 

7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον 

Β2)ή περισσοτέρων, εάν υπάρχουν  

8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν 

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 

 

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό 

αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 

4485/17. 



Η επιλογή των εισακτέων κάθε ειδίκευσης πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

1. Επίδοση στις εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις για το ΠΜΣ σε ποσοστό 50%. 

Η γραπτή εξέταση γίνεται αποκλειστικά σε θέματα της ειδίκευσης στην οποία 

επιθυμεί να ενταχθεί ο υποψήφιος και στην σχετική ύλη που έχει προηγουμένως 

ανακοινωθεί. Η ΣΕ ορίζει τουλάχιστον δύο εξεταστές ανά ειδίκευση, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν και την βαθμολόγηση των γραπτών, καθώς και έναν 

αναβαθμολογητή. Οι εξεταστές ορίζουν τρία θέματα εκ των οποίων κληρώνεται 

το ένα ενώπιον των υποψηφίων. Η βαθμολόγηση γίνεται από τους εξεταστές. 

Κατά την βαθμολόγηση τα ονόματα των υποψηφίων παραμένουν καλυμμένα. 

Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή 

είναι μικρότερη ή ίση με 3 μονάδες, τότε ως τελικός βαθμός του γραπτού 

ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών. Σε αντίθετη 

περίπτωση γίνεται αναβαθμολόγηση από τον αναβαθμολογητή. Ο τελικός βαθμός 

του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του αναβαθμολογητή και 

του βαθμού εκείνου εκ των δύο πρώτων που είναι πλησιέστερος προς αυτόν. Αν 

ο βαθμός του αναβαθμολογητή είναι στο μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώτων 

βαθμολογητών, τότε ο βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο και των 

τριών βαθμολογητών. Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι τελικός. Δεν 

προβλέπεται άλλη διαδικασία αναβαθμολόγησης.  

2. Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 50%. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από 

τα μέλη ΔΕΠ της ειδίκευσης, την οποία επιθυμεί να επιλέξει ο υποψήφιος, και 

των κατά περίπτωση συνεξεταζόμενων γνωστικών αντικειμένων, αν υπάρχουν 

τέτοια. Κατά την συνέντευξη ελέγχονται οι γνώσεις των υποψηφίων στα θέματα 

της ειδίκευσης, καθώς και η δυνατότητά τους να πραγματοποιήσουν πρωτότυπη 

έρευνα. Συνυπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου και των σεμιναριακών εργασιών 

που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης, η συμμετοχή σε 

ανασκαφές ή πρακτικές ασκήσεις, το επίπεδο των πιστοποιητικών 

γλωσσομάθειας, οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και αποδεικτικά 

επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν. Επιπροσθέτως, 

στην ειδίκευση της «Κλασικής Αρχαιολογίας» εξετάζονται οι γνώσεις των 

υποψηφίων στην αρχαία ιστορία και τα αρχαία ελληνικά. Στην ειδίκευση της 

«Αρχαίας Ιστορίας» εξετάζονται οι γνώσεις των υποψηφίων στην κλασική 

αρχαιολογία και τα αρχαία ελληνικά. Στην περίπτωση της ειδίκευσης της 

«Κλασικής Αρχαιολογίας» και της «Αρχαίας Ιστορίας» ο βαθμός της προφορικής 

συνέντευξης υπολογίζεται κατά 60% με βάση την απόδοση των υποψηφίων σε 

θέματα της ειδίκευσης και κατά 20% με βάση την απόδοσή τους σε θέματα των 

άλλων δύο εξεταζομένων γνωστικών αντικειμένων. 

3. Απαραίτητο προσόν για την επιλογή στο ΠΜΣ αποτελεί η πιστοποιημένη γνώση 

της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. 

Προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα ο υποψήφιος οφείλει να συγκεντρώσει 

μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7).Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται 

δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ 

καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση 

στη Συνέλευση του Τμήματος. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη 

Γραμματεία του ΠΜΣ εντός επτά (7) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης. Η 

εγγραφή του υποψηφίου θα είναι δυνατή μόνον εφόσον προσκομίσει βεβαίωση 

περάτωσης σπουδών ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου προπτυχιακών σπουδών ενός 



Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, 

αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή άλλων Τμημάτων 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση μη 

εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, 

με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο 

Πρόγραμμα.  

Αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και άλλων φορέων περιορισμένης (συνήθως 

δεκάμηνης) διάρκειας, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές-υπότροφοι προγραμμάτων 

κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συναφών ρυθμίσεων είναι δυνατόν να 

πραγματοποιούν, ύστερα από απόφαση της ΣΕ, μέρος των σπουδών τους 

εντασσόμενοι ως υπεράριθμοι στο πρόγραμμα. Αντιστοίχως, φοιτητές του 

προγράμματος του Τμήματος, που εξασφαλίζουν υποτροφία κινητικότητας (π.χ. 

ΕΡΑΣΜΟΣ) ή άλλη, μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε 

Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο Πανεπιστήμιο, με το οποίο έχει 

πρόγραμμα συνεργασίας το Πανεπιστήμιο Αθηνών ύστερα από απόφαση της ΣΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 

οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος 

επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα τέσσερα (4) 

ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής 

φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται 

τουλάχιστο είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση 

εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη 

εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά. Η διάρκεια 

μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η επιλογή 

της πλήρους ή μερικής φοίτησης γίνεται κατά την εγγραφή του υποψηφίου στο ΠΜΣ 

και είναι οριστική. 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής πλήρους φοίτησης με αίτησή του μπορεί να ζητήσει 

αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

ημερολογιακούς μήνες. Οι έξι μήνες της αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 

προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η 

αναστολή χορηγείται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας, εφόσον η ΣΕ 

τους κρίνει απολύτως αιτιολογημένους και τεκμηριωμένους. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, η ΣΕ έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει άλλους πολύ σοβαρούς λόγους 

αναστολής και να αποφαίνεται αναλόγως. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την 

απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς έξι 

σεμινάρια και την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (ΜΔΕ).Η 



διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Η θεματολογία και η βιβλιογραφία 

των μαθημάτων περιέχονται στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος ετησίως. Τα σεμινάρια είναι εξαμηνιαία. Οι σεμιναριακές 

εργασίες αντιστοιχούν προς 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS) η καθεμία και η ΜΔΕ 

προς 30πιστωτικές μονάδες (ECTS), οπότε για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται 

συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική 

γλώσσα με δυνατότητα προσφοράς μαθημάτων στην αγγλική από επισκέπτη 

καθηγητή προερχόμενο από ΑΕΙ της αλλοδαπής. 

Για κάθε φοιτητή ορίζεται ένας επόπτης σπουδών. Επόπτες σπουδών μπορούν να 

είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που συμμετέχουν στο ΠΜΣ και προσφέρουν στη 

διάρκεια των 4 εξαμήνων ένα τουλάχιστον σεμιναριακό μάθημα. Οι επόπτες 

ορίζονται από την ΣΕ στην αρχή των σπουδών, λαμβάνοντας υπόψιν τα επιστημονικά 

ενδιαφέροντα και την αντίστοιχη πρόταση του υποψηφίου. Η ΣΕ και ο επόπτης έχουν 

την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του 

μεταπτυχιακού φοιτητή. Κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί σε κάθε εξάμηνο 

μέχρι και τρία σεμιναριακά μαθήματα, σύμφωνα με το προσωπικό του πρόγραμμα, το 

οποίο διαμορφώνεται κατά τις ρυθμίσεις του κανονισμού και σε συνεργασία με τον 

επόπτη του, ο οποίος ενημερώνει στη συνέχεια γραπτώς τη ΣΕ. 

Από το σύνολο των σεμιναριακών μαθημάτων τουλάχιστον τέσσερα (4) πρέπει να 

προέρχονται από τον κατάλογο των μαθημάτων της ειδίκευσης, στην οποία έχει 

εγγραφεί ο φοιτητής, ή συγγενών ειδικεύσεων, σύμφωνα με την πρόταση του επόπτη, 

ή από μαθήματα της ίδιας ειδίκευσης σε ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της 

αλλοδαπής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα υπόλοιπα δύο σεμινάρια μπορούν να επιλέγονται από άλλες ειδικεύσεις του ιδίου 

ΠΜΣ ή άλλων ΠΜΣ του Τμήματος ή άλλου πανεπιστημιακού Τμήματος ή 

αναγνωρισμένου ερευνητικού Κέντρου, με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη καθηγητή, 

εφόσον εξασφαλίζεται η αντιστοιχία των πιστωτικών μονάδων (ECTS). 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ένα από τα έξι σεμινάρια να έχει τη μορφή «ελεύθερης 

σεμιναριακής εργασίας» και να σχετίζεται με θέμα εξειδικευμένο, το οποίο δεν 

προσφέρεται στο Πρόγραμμα των σεμιναρίων του Τμήματος, αλλά αφορά τα ειδικά 

ερευνητικά ενδιαφέροντα του σπουδαστή. Εν προκειμένω ως επόπτης μπορεί να 

ορισθεί μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ή εξειδικευμένος εξωτερικός συνεργάτης. Ο 

επόπτης της «ελεύθερης σεμιναριακής εργασίας» παρακολουθεί την εργασία του 

μεταπτυχιακού φοιτητή ανελλιπώς και συναντάται μαζί του ανά 15ήμερο. Η εργασία 

παραδίδεται γραπτή και παρουσιάζεται ολοκληρωμένη σε ειδικό σεμινάριο στο τέλος 

του εξαμήνου. Τα μαθήματα των εξωτερικών συνεργατών του ΠΜΣ εντάσσονται στο 

πρόγραμμα του ΠΜΣ του Τμήματος ύστερα από έγκριση της ΣΕ. 

 

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής: 

1. Ειδίκευση: Προϊστορική Αρχαιολογία 

Α΄ Εξάμηνο  

Μαθήματα Επιλογής (2 ανά φοιτητή) Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και 

Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, της Κύπρου 

και της Εγγύς Ανατολής, Ι 

3 15 



Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και 

Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, της Κύπρου 

και της Εγγύς Ανατολής, ΙΙ 

3 15 

Σύνολο  6 30 

 

Β΄ Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής (2 ανά φοιτητή) Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και 

Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, της Κύπρου 

και της Εγγύς Ανατολής, ΙΙΙ 

3 15 

Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και 

Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, της Κύπρου 

και της Εγγύς Ανατολής, ΙV 

3 15 

Σύνολο  6 30 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής (2 ανά φοιτητή) Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και 

Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, της Κύπρου 

και της Εγγύς Ανατολής, V 

3 15 

Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και 

Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, της Κύπρου 

και της Εγγύς Ανατολής, VI 

3 15 

Σύνολο  6 30 

 

Δ΄ Εξάμηνο  

 ECTS 

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  

Σύνολο 30 

 

2. Ειδίκευση: Κλασική Αρχαιολογία 

Α΄ Εξάμηνο  

Μαθήματα Επιλογής (2 ανά φοιτητή) Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Κλασική Αρχαιολογία I 3 15 

Κλασική Αρχαιολογία IΙ 3 15 

Σύνολο  6 30 

 

Β΄ Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής (2 ανά φοιτητή) Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Κλασική Αρχαιολογία IΙΙ 3 15 

Κλασική Αρχαιολογία IV 3 15 



Σύνολο  6 30 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής (2 ανά φοιτητή) Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Κλασική Αρχαιολογία V 3 15 

Κλασική Αρχαιολογία VI 3 15 

Σύνολο  6 30 

 

 

Δ΄ Εξάμηνο  

 ECTS 

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  

Σύνολο 30 

 

3. Ειδίκευση: Αρχαία Ιστορία 

Α΄ Εξάμηνο  

Μαθήματα Επιλογής (2 ανά φοιτητή) Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Αρχαία Ιστορία Ι: θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαία 

Ιστορία 

3 15 

Αρχαία Ιστορία ΙΙ: θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαία 

Ιστορία 

3 15 

Σύνολο   30 

 

Β΄ Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής (2 ανά φοιτητή) Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Αρχαία Ιστορία ΙΙΙ: θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαία 

Ιστορία 

3 15 

Αρχαία Ιστορία ΙV: θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαία 

Ιστορία 

3 15 

Σύνολο   30 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

Μαθήματα Επιλογής (2 ανά φοιτητή) Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Σεμινάριο διεύρυνσης Ι: ευρύτερα ζητήματα μελέτης του 

Αρχαίου Κόσμου 

3 15 

Σεμινάριο διεύρυνσης ΙΙ: ευρύτερα ζητήματα μελέτης 

του Αρχαίου Κόσμου 

3 15 

Σύνολο   30 

 

Δ΄ Εξάμηνο  

 ECTS 



Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  

Σύνολο 30 

 

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων 

1. Ειδίκευση: Προϊστορική Αρχαιολογία 

Α΄ Εξάμηνο 

Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, 

της Κύπρου και της Εγγύς Ανατολής, Ι 

Εξετάζονται ζητήματα αρχιτεκτονικής και τέχνης, κοινωνικής οργάνωσης, οικονομίας 

και παραγωγής, θρησκείας και τελετουργικού τυπικού στο Αιγαίο κατά την Εποχή 

του Χαλκού. 

 

Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, 

της Κύπρου και της Εγγύς Ανατολής, ΙI 

Εξετάζονται ζητήματα αρχιτεκτονικής και τέχνης, κοινωνικής οργάνωσης, οικονομίας 

και παραγωγής, θρησκείας και τελετουργικού τυπικού από τη Νεολιθική περίοδο έως 

και το τέλος της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο και τη Βαλκανική με αναφορές και 

συγκρίσεις στις λοιπές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

Β΄ Εξάμηνο 

Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, 

της Κύπρου και της Εγγύς Ανατολής, ΙII 

Εξετάζονται ζητήματα οικιστικής και ταφικής αρχιτεκτονικής και τέχνης, κοινωνικής 

οργάνωσης, οικονομίας και παραγωγής, θρησκείας και τελετουργικού τυπικού, 

εξωτερικών σχέσεων στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως και την Πρώιμη Εποχή του 

Σιδήρου. 

 

Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, 

της Κύπρου και της Εγγύς Ανατολής, ΙV 

Εξετάζονται ζητήματα αρχιτεκτονικής και τέχνης, κοινωνικής οργάνωσης, οικονομίας 

και παραγωγής, θρησκείας και τελετουργικού τυπικού του Αιγαίου από την Πρώιμη 

έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, 

της Κύπρου και της Εγγύς Ανατολής, V 

Εξετάζονται ζητήματα οικιστικής και ταφικής αρχιτεκτονικής και τέχνης, κοινωνικής 

οργάνωσης, οικονομίας και παραγωγής, θρησκείας και τελετουργικού τυπικού, 

εξωτερικών σχέσεων στην Κύπρο από την Νεολιθική έως και την Ύστερη Εποχή του 

Χαλκού. 

 

Εμβάθυνση σε θέματα του Προϊστορικού και Πρωτοϊστορικού Πολιτισμού του Αιγαίου, 

της Κύπρου και της Εγγύς Ανατολής, VΙ 

Εξετάζονται ζητήματα οικιστικής και ταφικής αρχιτεκτονικής και τέχνης, κοινωνικής 

οργάνωσης, οικονομίας και παραγωγής, θρησκείας και τελετουργικού τυπικού, 

εξωτερικών σχέσεων στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 



Μεσογείου από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως και την Πρώιμη Εποχή του 

Σιδήρου. 

 

Ελεύθερη σεμιναριακή εργασία 

Η «ελεύθερη σεμιναριακή εργασία» σχετίζεται με θέμα εξειδικευμένο, το οποίο δεν 

προσφέρεται στο Πρόγραμμα των σεμιναρίων του Τμήματος, αλλά αφορά τα ειδικά 

ερευνητικά ενδιαφέροντα του σπουδαστή. 

 

 

 

 

2. Ειδίκευση: Κλασική Αρχαιολογία 

Α΄ Εξάμηνο 

Κλασική Αρχαιολογία I 

Το μάθημα προσφέρει συστηματική και εξειδικευμένη μελέτη θεμάτων κλασικής 

αρχαιολογίας από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και τους Αυτοκρατορικούς 

χρόνους. Εξετάζονται βασικές κατηγορίες της κλασικής τέχνης από την άποψη της 

τυπολογίας, της μορφολογίας, της εικονογραφίας και της τεχνικής. Γίνεται επίσης 

αναλυτική αναφορά σε προβλήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και χρήσης των 

πηγών. 

 

Κλασική Αρχαιολογία IΙ 

Το μάθημα προσφέρει συστηματική και εξειδικευμένη μελέτη θεμάτων κλασικής 

αρχαιολογίας από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και τους Αυτοκρατορικούς 

χρόνους. Εξετάζονται βασικές κατηγορίες της κλασικής τέχνης από την άποψη της 

τυπολογίας, της μορφολογίας, της εικονογραφίας και της τεχνικής. Γίνεται επίσης 

αναλυτική αναφορά σε προβλήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και χρήσης των 

πηγών. 

 

 

B΄ Εξάμηνο 

Κλασική Αρχαιολογία IΙΙ 

Το μάθημα προσφέρει συστηματική και εξειδικευμένη μελέτη θεμάτων κλασικής 

αρχαιολογίας από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και τους Αυτοκρατορικούς 

χρόνους. Εξετάζονται βασικές κατηγορίες της κλασικής τέχνης από την άποψη της 

τυπολογίας, της μορφολογίας, της εικονογραφίας και της τεχνικής. Γίνεται επίσης 

αναλυτική αναφορά σε προβλήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και χρήσης των 

πηγών. 

 

Κλασική Αρχαιολογία IV 

Το μάθημα προσφέρει συστηματική και εξειδικευμένη μελέτη θεμάτων κλασικής 

αρχαιολογίας από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και τους Αυτοκρατορικούς 

χρόνους. Εξετάζονται βασικές κατηγορίες της κλασικής τέχνης από την άποψη της 

τυπολογίας, της μορφολογίας, της εικονογραφίας και της τεχνικής. Γίνεται επίσης 

αναλυτική αναφορά σε προβλήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και χρήσης των 

πηγών. 

 



Ελεύθερη σεμιναριακή εργασία 

Η «ελεύθερη σεμιναριακή εργασία» σχετίζεται με θέμα εξειδικευμένο, το οποίο δεν 

προσφέρεται στο Πρόγραμμα των σεμιναρίων του Τμήματος, αλλά αφορά τα ειδικά 

ερευνητικά ενδιαφέροντα του σπουδαστή. 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

Κλασική Αρχαιολογία V 

Το μάθημα προσφέρει συστηματική και εξειδικευμένη μελέτη θεμάτων κλασικής 

αρχαιολογίας από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και τους Αυτοκρατορικούς 

χρόνους. Εξετάζονται βασικές κατηγορίες της κλασικής τέχνης από την άποψη της 

τυπολογίας, της μορφολογίας, της εικονογραφίας και της τεχνικής. Γίνεται επίσης 

αναλυτική αναφορά σε προβλήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και χρήσης των 

πηγών. 

 

Κλασική Αρχαιολογία VΙ 

Το μάθημα προσφέρει συστηματική και εξειδικευμένη μελέτη θεμάτων κλασικής 

αρχαιολογίας από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και τους Αυτοκρατορικούς 

χρόνους. Εξετάζονται βασικές κατηγορίες της κλασικής τέχνης από την άποψη της 

τυπολογίας, της μορφολογίας, της εικονογραφίας και της τεχνικής. Γίνεται επίσης 

αναλυτική αναφορά σε προβλήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και χρήσης των 

πηγών. 

 

 

3. Ειδίκευση: Αρχαία Ιστορία 

Α΄ Εξάμηνο 

Αρχαία Ιστορία Ι: θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαία Ιστορία 

Εμβάθυνση στην ιστορία του Αρχαίου Κόσμου στον ελληνικό και τον ευρύτερο 

μεσογειακό χώρο από τους αρχαϊκούς έως τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς 

χρόνους. 

 

Αρχαία Ιστορία ΙΙ: θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαία Ιστορία 

Εμβάθυνση στην ιστορία του Αρχαίου Κόσμου στον ελληνικό και τον ευρύτερο 

μεσογειακό χώρο από τους αρχαϊκούς έως τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς 

χρόνους. 

 

 

Β΄ Εξάμηνο 

Αρχαία Ιστορία ΙΙΙ: θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαία Ιστορία 

Εμβάθυνση στην ιστορία του Αρχαίου Κόσμου στον ελληνικό και τον ευρύτερο 

μεσογειακό χώρο από τους αρχαϊκούς έως τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς 

χρόνους. 

 

Αρχαία Ιστορία ΙV: θέματα εμβάθυνσης στην Αρχαία Ιστορία 

Εμβάθυνση στην ιστορία του Αρχαίου Κόσμου στον ελληνικό και τον ευρύτερο 

μεσογειακό χώρο από τους αρχαϊκούς έως τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς 

χρόνους. 

 

Γ΄ Εξάμηνο 



Σεμινάριο διεύρυνσης Ι: ευρύτερα ζητήματα μελέτης του Αρχαίου Κόσμου στον 

ελληνικό και τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο από τους αρχαϊκούς έως τους 

ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους. 

 

Σεμινάριο διεύρυνσης ΙI: ευρύτερα ζητήματα μελέτης του Αρχαίου Κόσμου στον 

ελληνικό και τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο από τους αρχαϊκούς έως τους 

ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους. 

 

Ελεύθερη σεμιναριακή εργασία 

Η «ελεύθερη σεμιναριακή εργασία» σχετίζεται με θέμα εξειδικευμένο, το οποίο δεν 

προσφέρεται στο Πρόγραμμα των σεμιναρίων του Τμήματος, αλλά αφορά τα ειδικά 

ερευνητικά ενδιαφέροντα του σπουδαστή. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους  διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα 

σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει 

τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

εκπονείται κατά το τέταρτο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές είναι 

υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς και να ακολουθούν τους κανονισμούς 

του κάθε σεμιναριακού μαθήματος και τις οδηγίες του διδάσκοντος. Φοιτητής που θα 

απουσιάσει πέραν των δύο (2) συναντήσεων σε κάθε σεμιναριακό μάθημα χάνει το 

δικαίωμα της παρακολούθησής του. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής 

μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 

Κάθε σεμιναριακό μάθημα ολοκληρώνεται με την προφορική παρουσίαση και την 

έντυπη υποβολή εργασίας έκτασης 5.000-7.000 λέξεων. Η εργασία παραδίδεται έως 

τέσσερις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ο βαθμός κατατίθεται 

σε ηλεκτρονικό βαθμολόγιο που τηρεί η Γραμματεία, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα 

που ορίζει η ΣΕ (30Απριλίου για το χειμερινό εξάμηνο και 30 Σεπτεμβρίου για το 

εαρινό εξάμηνο). Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων ημερομηνιών δεν 

υπάρχει δυνατότητα βαθμολόγησης. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον 

διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Για να 

θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση σεμιναρίων ορίζεται ως βάση ο βαθμός πέντε 

(5).Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της ΜΔΕ. Η 

ΣΕ, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 

τίτλος της διπλωματικής εργασίας, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν 

έχει ορισθεί ήδη από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών του) και, επίσης, 

επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής 

και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 

από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).Ο 

Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι μέλος ΔΕΠ του οικείου 

Τμήματος. Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,  ερευνητές από 

ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014 και της Ακαδημίας Αθηνών, 



επισκέπτες καταξιωμένοι επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν 

θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο. 

Η γλώσσα συγγραφής της ΜΔΕ είναι τα ελληνικά. Τα αγγλικά επιλέγονται εφόσον 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι και υπάρξει σχετική θετική απόφαση της ΣΕ. Το 

αντικείμενο της ΜΔΕ πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα, να καταρτισθεί 

σύμφωνα με την επιστημονική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου, να 

περιλαμβάνει προσωπική συμβολή του γράφοντος στην έρευνα και να καταδεικνύει 

τη συνθετική του ικανότητα. Η έκταση της ΜΔΕ ορίζεται μεταξύ 20.000-30.000 

λέξεων περιλαμβανομένων των σημειώσεων, όχι όμως της βιβλιογραφίας, των 

περιεχομένων, λοιπών πινάκων και εικονογράφησης. 

Tο κυρίως κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο με γραμματοσειρά Times New Roman 

μεγέθους 12 σε 1,5 διάστιχο και πλήρη στοίχιση. Οι σημειώσεις πρέπει να είναι 

γραμμένες με γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 10, σε μονό διάστιχο και 

πλήρη στοίχιση. Το εξώφυλλο έχει λευκό υπόβαθρο. Χρησιμοποιείται 1,5 διάστιχο 

και στοίχιση στο κέντρο. Στην άνω αριστερά γωνία τοποθετείται το επίσημο 

λογότυπο του Πανεπιστημίου. Στο ανώτερο μέρος του εξωφύλλου αναγράφονται σε 

διαφορετικές παραγράφους τα εξής: 

- Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (γραμματοσειρά  Times New Roman 14) 

- Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία και Αρχαιολογία του 

Αρχαίου Κόσμου: από την Προϊστορία έως την Ύστερη 

Αρχαιότητα»(γραμματοσειρά  Times New Roman 14) 

- Ειδίκευση «…» (γραμματοσειρά  Times New Roman 14) 

- Ο τίτλος της ΜΔΕ (γραμματοσειρά  Times New Roman 18) 

- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (γραμματοσειρά  Times New Roman 

14) 

- Το ονοματεπώνυμο του φοιτητή (γραμματοσειρά  Times New Roman 14) 

- Τα ονόματα και η βαθμίδα των τριών βαθμολογητών (γραμματοσειρά  Times 

New Roman 14) 

Στο κατώτερο μέρος του εξωφύλλου με γραμματοσειρά  Times New Roman 14 και 

στοίχιση στο κέντρο αναγράφεται: Αθήνα, (έτος υποβολής εργασίας). Στη ΜΔΕ 

συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά σύντομη περίληψη στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα (έως 200 λέξεις εκάστη). 

 

Η ΜΔΕ κατατίθεται στον επόπτη και στα λοιπά δύο μέλη της επιτροπής σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Μετά τον έλεγχο της 

γραπτής εργασίας από την επιτροπή, η τελική έγκριση της ΜΔΕ γίνεται μετά την 

προφορική υποστήριξή της ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, 

άρ. 34, Ν. 4485/2017). Η τριμελής εξεταστική επιτροπή έχει την ευθύνη του 

ακριβούς προσδιορισμού της ημερομηνίας της προφορικής εξέτασης, και, πάντως, το 

αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους (εκτός εκτάκτων περιπτώσεων 

ανωτέρας βίας). Τυχόν καθυστέρηση ή αμέλεια προσδιορισμού του χρόνου 

προφορικής υποστήριξης βαρύνει την εξεταστική επιτροπή και όχι τον φοιτητή. 

Οι ΜΔΕ αξιολογούνται με βαθμό της κλίμακας από ένα (1) έως 10 (δέκα) με 

ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. Η τελική βαθμολογία της ΜΔΕ προκύπτει από τον μέσο 

όρο των βαθμών των τριών βαθμολογητών. Σε περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης 

των 3 μονάδων μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου βαθμού από αυτούς που 

κατέθεσαν οι τρεις εξεταστές, η ΣΕ ορίζει τέταρτο βαθμολογητή, του οποίου ο 



βαθμός υπολογίζεται μαζί με τους δύο εγγύτερους ήδη υποβληθέντες βαθμούς για 

τον υπολογισμό του μέσου όρου. Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών προκύπτει με ποσοστό 50% από τον μέσο όρο των βαθμολογιών στις έξι 

σεμιναριακές εργασίες και 50% από το βαθμό της διπλωματικής εργασίας. Επιτυχής 

θεωρείται η αποφοίτηση με συνολικό βαθμό όχι χαμηλότερο του 7 (επτά). 

Οι ΜΔΕ, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή και πριν από την 

ορκωμοσία του υποψηφίου, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Ψηφιακό Αποθετήριο 

"ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ. Πριν από την 

ορκωμοσία, ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του ΠΜΣ τη 

σχετική βεβαίωση υποβολής της ΜΔΕ στο ανωτέρω Ψηφιακό Αποθετήριο. Το 

Τμήμα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, τον τίτλο 

της ΜΔΕ και έναν σύνδεσμο προς το Ψηφιακό Αποθετήριο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που 

προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος 

παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει 

στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα 

προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, Ν.4485/2017). Η 

Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) συμβάλλει στην 

επίτευξη ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με 

διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες, μέσω της παροχής προσαρμογών στο 

περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών 

Πρόσβασης. 

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν 

σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις 

σε εργαστήρια, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του 

ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά. Ανά διετία 

προβλέπεται οργάνωση μιας τουλάχιστον ημερίδας του ΠΜΣ, κατά την οποία 

παρουσιάζονται με μορφή ανακοινώσεων οι ΜΔΕ, καθώς και τα προσωρινά 

συμπεράσματα διδακτορικών διατριβών που είναι σε εξέλιξη. Η ημερίδα αυτή είναι 

δημόσια και γνωστοποιείται, με κατάλληλο τρόπο, στα μέλη της αντίστοιχης 

επιστημονικής κοινότητας. 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μετά την εισήγηση της 

ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:  

 το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 15% στο σύνολο των μαθημάτων ενός 

εξαμήνου, 

 ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο σεμινάρια κατά τη 

διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων των σπουδών του, 

 εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο του προγράμματος εντός των 

τακτών χρονικών ορίων,  

 υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον 

παρόντα Κανονισμό, 



 έχει παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις περί πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 

αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,  

 αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεώς του, 

 υποπέσει σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

(Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών του. 

4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε 

διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, Ν.4485/2017), 

σύμφωνα με τη διαδικασία που προτείνει η ΣΕ και εγκρίνει η Συνέλευση του 

Τμήματος. Η αξιολόγηση του ΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με άρ.44, Ν.4485/2017. 

5. Η καθομολόγηση γίνεται τον Ιανουάριο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο κάθε έτους 

στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και σε χώρο 

του Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ ή του Αναπληρωτή 

του, του Προέδρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, 

ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως. 

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στην «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη 

Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα» στις εξής ειδικεύσεις: 

1. Προϊστορική Αρχαιολογία 

2. Κλασική Αρχαιολογία 

3. Αρχαία Ιστορία 

6. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 

σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). 

7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος 

διπλώματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ 

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας και 

σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα, τα εργαστήρια και 

το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας. 

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία 

του ΠΜΣ, η οποία στελεχώνεται από ένα άτομο. 

3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται από: 

α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43, 

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου 

τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, 



δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,  

ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, 

στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, 

συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 

των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ.44, Ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός 

με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ.44, 

Ν.4485/2017). 

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4485/2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ 

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον κατά 60%, από: 

- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,  

- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους διδακτορικού 

διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 

αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, 

- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 

οικείου Τμήματος,  

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112), 

- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους κάτοχους διδακτορικού διπλώματος, 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 οικείου ΑΕΙ. (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 

4009/2011).  

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης το Τμήματος ανατίθεται διδασκαλία σε: 

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, 

- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 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, επιστήμονες 

αναγνωρισμένου κύρους που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα με εξειδικευμένες 

γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, 

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους 

επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, Ν.4009/2011) 

ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 

36, Ν.4485/2017). 



Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται 

ύστερα από εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Πρύτανης 

 

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος 

 

 

**Ο παρών Κανονισμός δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ, στο Φ.Ε.Κ.: 1887, τ. Β΄, 24-5-2018 


