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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ 
 

Σκοπός του ΠΜΣ «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» είναι η 
παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό 
πεδίο της βυζαντινής ιστορίας και της βυζαντινής και μεταβυζαντινής 
αρχαιολογίας και τέχνης. 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(ΔΜΣ) στις ειδικεύσεις της Βυζαντινής Ιστορίας ή της Βυζαντινής 
Αρχαιολογίας και Τέχνης μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. 

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίαςτου Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

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 τον αριθμό των εισακτέων κάθε έτους λαμβάνοντας υπόψη 

τις αναλογίες για τους υποτρόφους του Ι.Κ.Υ. και των ανταλλαγών. 

- Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ 

των διδασκόντων του ΠΜΣ. 

- Επιλέγει τους φοιτητές κάθε έτους. 

- 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, 

παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος 

Προγράμματος με μαθήματα άλλων ΠΜΣ, και εισηγείται σχετικά στη 

Συνέλευση του Τμήματος. 
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- Ασκεί γενικά εποπτεία της όλης λειτουργίας των μεταπτυχιακών 

σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης για διαγραφή των 

φοιτητών που δεν έχουν ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις σπουδές τους. 

- Αποφασίζει, με εξουσιοδότηση της Συνέλευσης του Τμήματος ως προς 

την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των 

δαπανών του προγράμματος και πιστοποιεί τη σχέση των 

εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις 

εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες. 

 

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του 
ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του 
Αναπληρωτή Καθηγητή, του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος 
της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, 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 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.  

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή 
Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή 
σε περίπτωση απουσίας του. 

To ΠΜΣ «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» υποστηρίζεται από 
τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα 
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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 του μητρώου και του αρχείου των φοιτητών, την τήρηση των 
οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της 
ΣΕ,την τήρηση των πρακτικών των συνεδριών της, την καταχώριση 
βαθμολογιών, την έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών και τη 
διεκπεραίωση της αλληλογραφίας για τις μεταπτυχιακές σπουδές και τις 
συνδεόμενες με αυτές ανταλλαγές φοιτητών. Επίσης, προσφέρει 
γραμματειακή υποστήριξη στην οργάνωση των επιστημονικών εκδηλώσεων 
του ΠΜΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

Στο ΠΜΣ «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» γίνονται δεκτοί: 

α) κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  

β) απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, 
αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, 

γ) υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., υπότροφοι του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και αρχαιολόγοι-υπάλληλοι της 
Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 
 
δ) κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Τμημάτων 
(συναφών με το αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να ειδικευθούν), 
 
ε) ως υπεράριθμοι, οι παραπάνω αναφερθέντες υπότροφοι αλλά και μέλη των 
κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του 
Ν.4485/17. 
 

Το ΠΜΣ «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» δέχεται μέχρι 
δεκαοκτώ (18) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να 
απασχολεί 9 (εννέα) συνολικά διδάσκοντες κατ’ ελάχιστον 60% από το Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ1 και έως 40% από Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Αυτό αντιστοιχεί σε 
δύο (2) φοιτητές ανά διδάσκοντα. 

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι περίπου ενενήντα τρεις (93) ανά 
έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου διακοσίων εβδομήντα (270) 

                                                           
1 Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ του Τμήματος δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ. 
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προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των τριάντα οκτώ (38) 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 σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πανεπιστημιούπολη 
Ζωγράφου, Φιλοσοφική Σχολή, 4ος όροφος, γραφείο 404) από 1 έως 20 
Ιουνίου και από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1. Αίτηση ένταξης στο ΠΜΣ με δήλωση της προτιμώμενης ειδίκευσης (σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος). 

2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών 

ελληνικού ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ξένου πανεπιστημίου. 
4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων. 
5. Σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται 

με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης. 
6. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ. εάν 

υπάρχουν. 
7. Δημοσιεύσεις (άρθρα σε περιοδικά με κριτές), σχετικές με το γνωστικό 

αντικείμενο της ειδίκευσης, εάν υπάρχουν. 
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν 

υπάρχουν. 
9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή συναφούς 

εγγράφου ταυτοπροσωπίας. 
10. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας2. 

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 πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα ανά 
περίπτωση κριτήρια:  

                                                           
2Το επίπεδο επάρκειας των ξένων γλωσσών (Β2) αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που προϋποτίθενται κατά 

την κινητικότητα των φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος 

ERASMUShttp://www.interel.uoa.gr/erasmus/sp/sm/kritiria.html 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sp/sm/kritiria.html
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α) Κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. 

Η επιλογή τους γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ κάθε ειδίκευσης υπό την 
εποπτεία της ΣΕ επί τη βάσει:  

α) Γραπτής εξέτασης σε θέματα συνθετικού χαρακτήρα σχετικά με την 
ειδίκευση στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί ο υποψήφιος και σε ύλη που έχει 
προηγουμένως ανακοινωθεί/αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Τα θέματα 
επιλέγονται από τους οικείους εξεταστές λίγο πριν από την εξέταση. Κατά την 
εξέταση και βαθμολόγηση τα ονόματα των υποψηφίων παραμένουν 
καλυμμένα. Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι τελικός. Δεν προβλέπεται 
κάποια επιπλέον διαδικασία αναβαθμολόγησης. 

β) Προφορικής εξέτασης-συνέντευξης, στην οποία υποβάλλεται ο 
υποψήφιος. Κατά τη συνέντευξη ελέγχονται οι γνώσεις στην ειδίκευση την 
οποία έχει επιλέξει ο υποψήφιος επί της δεδομένης ύλης καθώς και βασικές 
γνώσεις στην άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ και στη Βυζαντινή φιλολογία, πάντοτε 
επί ύλης που έχει ανακοινωθεί. Ελέγχεται επίσης η δυνατότητά του να 
πραγματοποιήσει πρωτότυπη έρευνα. Συνεκτιμάται ο γενικός βαθμός του 
πτυχίου, και κυρίως των σχετικών με την ειδίκευσή τους προπτυχιακών 
μαθημάτων, η επίδοση σε σεμιναριακές εργασίες, η γνώση περισσοτέρων της 
μιας ξένων γλωσσών, και, εφόσον υπάρχει, η ερευνητική δραστηριότητα. Στη 
συνέντευξη συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ της ειδίκευσης την οποία έχει επιλέξει ο 
υποψήφιος, ο αριθμός των οποίων συνιστάται να μην υπερβαίνει τους πέντε 
(5) και να μην είναι μικρότερος των τριών (3).  Συμμετέχει επίσης εκπρόσωπος 
της άλλης κατεύθυνσης. 

Για την τελική βαθμολογία ισχύει ποσοστό 50% για τη γραπτή εξέταση 
και 50% για την προφορική συνέντευξη. Προκειμένου να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα ο υποψήφιος οφείλει να συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας 
τουλάχιστον επτά (7). 
β) Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., υπότροφοι του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και αρχαιολόγοι-
υπάλληλοι της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., οι υπότροφοι του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και οι αρχαιολόγοι-
υπάλληλοι της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (που υποβάλλουν 
αναλυτικό φάκελο της ερευνητικής δραστηριότητάς τους και αντίτυπα των 
επιστημονικών δημοσιευμάτων τους) απαλλάσσονται από τη γραπτή εξέταση 
και κατά την προφορική συνέντευξη κρίνονται με βάση τον έλεγχο των 
γνώσεών τους στην ύλη της ειδίκευσης, τα υπόλοιπα στοιχεία, καθώς και τη 
δυνατότητα προσαρμογής τους στο πρόγραμμα. Εάν η υποψηφιότητα 
συνοδεύεται από ικανό αριθμό δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών σε 
έγκριτα περιοδικά, είναι δυνατή η απαλλαγή τους από ένα έως τρία 
σεμιναριακά μαθήματα. Την απαλλαγή εισηγείται στη ΣΕ ο επόπτης 
σπουδών. 
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γ) Κάτοχοι Διπλώματος Ειδίκευσης Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων 
Τμημάτων (συναφών με το αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να 
ειδικευθούν) 

Κάτοχοι Διπλώματος Ειδίκευσης Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Τμημάτων 
(συναφών με το αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να ειδικευθούν) 
εντάσσονται στο ΠΜΣ του Τμήματος χωρίς γραπτές εξετάσεις, μόνο με 
προφορική εξέταση-συνέντευξη στο αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να 
ειδικευθούν και σύμφωνα με τη δυνατότητα απορρόφησης του γνωστικού 
αντικειμένου. 

δ)  Ειδικές προβλέψεις 

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

δεκάμηνης) διάρκειας εγγράφονται στο ΠΜΣ χωρίς περαιτέρω διαδικασία, 

εφόσον μέλος ΔΕΠ δηλώσει επίσημα ότι αποδέχεται την επίβλεψη ενός 

εκάστου για το διάστημα που διαρκεί η υποτροφία. Γίνονται δεκτοί μόνο για 

το διάστημα ισχύος της υποτροφίας τους. Οι φοιτητές αυτοί λαμβάνουν 

βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων. 

Υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσονται 

στις αντίστοιχες κατηγορίες των Ελλήνων υποψηφίων, όπως περιγράφονται 

ανωτέρω (πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Πτυχιούχοι 

άλλων Τμημάτων), με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. 

Υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υποχρεούνται επιπλέον να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους την 

αναγνώριση της ισοτιμίας του πτυχίου βασικής εκπαίδευσης από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

Όσοι από τις παραπάνω κατηγορίες (υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., αρχαιολόγοι 
υπάλληλοι της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υπότροφοι του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 
πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων, πτυχιούχοι κάτοχοι μεταπτυχιακών 
διπλωμάτων ομοταγών ιδρυμάτων) ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν 
συνυπολογίζονται στον αριθμό των εισακτέων. 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές-υπότροφοι προγραμμάτων κινητικότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συναφών ρυθμίσεων είναι δυνατόν να 
πραγματοποιούν, ύστερα από απόφαση της ΣΕ, τμήμα των σπουδών τους 
εντασσόμενοι ως υπεράριθμοι στο πρόγραμμα. Αντιστοίχως, φοιτητές του 
προγράμματος του Τμήματος, που εξασφαλίζουν υποτροφία κινητικότητας ή 
άλλη, μπορούν να πραγματοποιήσουν τμήμα 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. 

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης 
των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.  
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Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 
δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες 
υποψήφιοι. 

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.  

Μετά την εγγραφή, η ΣΕ ορίζει τον επόπτη σπουδών εκάστου φοιτητή. Ως 
επόπτες ορίζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που συμμετέχουν στο ΠΜΣ και 
προσφέρουν στη διάρκεια των 4 ή των 6 εξαμήνων ένα τουλάχιστον 
σεμιναριακό μάθημα. Η ΣΕ και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της 
παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του 
μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών 
ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μέλη 
ΔΕΠ μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. 

 

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 τουλάχιστον 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. 

Οι επιτυχόντες φοιτητές δηλώνουν την διάρκεια φοίτησης που επιλέγουν να 
ακολουθήσουν (διετή ή τριετή) κατά την εγγραφή τους. Υπάρχει δυνατότητα 
μεταπήδησης από τη διετή (πλήρους παρακολούθησης) στην τριετή (μερικής 
παρακολούθησης) μόνο για σοβαρούς λόγους. 

Όσοι φοιτητές δεν ολοκληρώσουν την φοίτησή τους σε δύο ακαδημαϊκά έτη 
(για την πλήρη φοίτηση) ή σε τρία ακαδημαϊκά έτη (για την μερική φοίτηση) 
και δεν έχουν λάβει αναστολή ή παράταση για σοβαρούς λόγους 
διαγράφονται. 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα 
αναστολή φοίτησης. Είναι δυνατόν να δοθεί αναστολή σπουδών ενός (1) 
εξαμήνου για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους (ασθένεια, οικογενειακούς λόγους, 
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στράτευση κ.ά.) με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη σπουδών και της ΣΕ. Το 
εξάμηνο αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετράται στην 
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την 
απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) εκτός της περίπτωσης β) του άρθρου 4 για τους οποίους 
αρκούν από 75 έως 105 πιστωτικές μονάδες. Το κάθε σεμινάριο αντιστοιχεί 
προς 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η ΜΔΕ προς 30.  

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.Τα μαθήματα που 
προσφέρονται ανά ειδίκευση στο πλαίσιο του ΠΜΣ ανά διετία είναι 
τουλάχιστον 6 (έξι). Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, 
πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται δια ζώσης. 

Η θεματολογία και η βιβλιογραφία των μαθημάτων περιέχονται στον Οδηγό 
Σπουδών, ο οποίος αναρτάται στο διαδίκτυο ετησίως. Διδάσκονται επί τρίωρο 
κάθε εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Κατά την έναρξη των 
μαθημάτων ο διδάσκων αναλύει το πρόγραμμα του σεμιναρίου, προσδιορίζει 
τα επιμέρους θέματα που θα εξετασθούν, κατανέμει τις υποχρεώσεις και τις 
εργασίες των μετεχόντων και υποδεικνύει την αναγκαία βιβλιογραφία. Τα 
μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα προσφοράς 
μαθημάτων στην αγγλική από επισκέπτη καθηγητή προερχόμενο από ΑΕΙ ή 
ερευνητικό κέντρο της αλλοδαπής. 

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. Οι φοιτητές 
είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς και να ακολουθούν τους 
κανονισμούς του κάθε σεμιναριακού μαθήματος και τις οδηγίες του 
διδάσκοντος. Οι φοιτητές παρακολουθούν και τις διαλέξεις ή τις 
επιστημονικές συναντήσεις που οργανώνει η επιτροπή του προγράμματος. 
Τέλος, οι φοιτητές, για λόγους ειδικής ενημέρωσης που επιβάλλει η ειδίκευση 
σπουδών και με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη, είναι δυνατόν να 
παρακολουθήσουν και ειδικά προπτυχιακά μαθήματα σε άλλα Τμήματα του 
αυτού ή άλλου ΑΕΙ. Η παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων δεν 
υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τα μεταπτυχιακά σεμινάρια. 

Από το σύνολο των σεμιναριακών μαθημάτων τα 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 
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αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υπόλοιπα δύο (2) σεμινάρια 
μπορούν να επιλέγονται από τα άλλα 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). 

 
Στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής Αρχαιολογίας ενδείκνυται το ένα 
(1) από τα σεμινάρια να αποτελεί πρακτική άσκηση στο πεδίο, σε μουσείο ή 
σε ερευνητικό κέντρο, η οποία θα γίνεται κατά τη διάρκεια των 
μεταπτυχιακών σπουδών, με την επίβλεψη και την καθοδήγηση του επόπτη. 
Η άσκηση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακή ανασκαφή, 
σε συνεννόηση με το επικεφαλής μέλος ΔΕΠ, ή σε φορείς της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας ή σε εποπτευόμενους από αυτήν φορείς. Με το πέρας της 
πρακτικής άσκησης ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να εκπονήσει και να 
παραδώσει εργασία σε γραπτή μορφή η οποία βαθμολογείται από τον 
επόπτη. 
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα και στις δύο ειδικεύσεις του Προγράμματος, 
ένα από τα 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 φοιτητή. 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. 
Σημειωτέον ότι 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 ενδεικτικά 
ως εξής: 

1. Ειδίκευση: Βυζαντινή Ιστορία 

Α΄ Εξάμηνο 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Θέματα εμβάθυνσης στην ιστορία του βυζαντινού 

κόσμου 

39 15 

Μαθήματα Επιλογής   

Πηγές για τη βυζαντινή ιστορία ή βυζαντινή 

φιλολογία ή αρχαιολογία 

39 15 

Σύνολο   30 

 

Β΄ Εξάμηνο 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ECTS 
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ώρες 

Διεπιστημονικό Σεμινάριο 39 15 

Μαθήματα Επιλογής   

Βυζαντινή κοινωνία και οικονομία ή Πολίτευμα και 

διοίκηση 

39 15 

Σύνολο   30 

 

Γ΄ Εξάμηνο 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Θέματα εμβάθυνσης στην ιστορία του βυζαντινού 

κόσμου   

39 15 

Μαθήματα Επιλογής   

Διεθνείς σχέσεις και διπλωματία 39 15 

Σύνολο   30 

 

Δ΄ Εξάμηνο  

 ECTS 

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  

Σύνολο 30 

 

 

2. Ειδίκευση: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη 

Α΄ Εξάμηνο  

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Θέματα εμβάθυνσης στη Βυζαντινή Αρχαιολογία ή 39 15 ή 

Θέματα εμβάθυνσης στη Βυζαντινή Τέχνη 39 15 

Μαθήματα Επιλογής   

Μεθοδολογικά ζητήματα της μελέτης της Βυζαντινής 

αρχαιολογίας και τέχνης 

39 15 

Σύνολο   30 

 

Β΄ Εξάμηνο 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Διεπιστημονικό Σεμινάριο 39 15 

Μαθήματα Επιλογής   

Υλικός πολιτισμός του Βυζαντίου 39 15 

Σύνολο   30 
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Γ΄ Εξάμηνο 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. 

ώρες 

ECTS 

Θέματα εμβάθυνσης στη Βυζαντινή Αρχαιολογία ή 39 15 ή 

Θέματα εμβάθυνσης στη Βυζαντινή Τέχνη 39 15 

Μαθήματα Επιλογής   

Μεθοδολογικά ζητήματα της μελέτης της Βυζαντινής 

αρχαιολογίας και τέχνης 

39 39 

Σύνολο   30 

 

Δ΄ Εξάμηνο  

 ECTS 

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  

Σύνολο 30 

 

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων 
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Θέματα εμβάθυνσης στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου 

Μελέτη θεμάτων που αφορούν στην ιστορία του «Βυζαντίου» ως συνέχειας 

της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην Ανατολή από τον 4ο έως τον 15ο αι. 

Ενδεικτικές παράμετροι: αυτοκράτορας και διοίκηση, Εκκλησία και Κράτος, 

πόλεις και ύπαιθρος, Κωνσταντινούπολη και επαρχίες, ιδεολογία, θεσμοί κ.ά. 

Πηγές για τη βυζαντινή ιστορία ή βυζαντινή φιλολογία ή αρχαιολογία 

Ενδελεχής προσέγγιση των βυζαντινών γραπτών πηγών ή των 

αρχαιολογικών δεδομένων της βυζαντινής εποχής. Μελέτη των άμεσων ή 

έμμεσων μαρτυριών που παρέχουν η ιστοριογραφία, οι αρχειακές πηγές, οι 

επιστολές, τα αγιολογικά κ.ά. κείμενα ή τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, τα 

νομίσματα, οι σφραγίδες κ.ά. 

Διεπιστημονικό Σεμινάριο: Το Σεμινάριο αυτό καλλιεργεί τη διεπιστημονική 

συνομιλία της Ιστορίας  με την  Αρχαιολογία, την Τέχνη,  τη Φιλολογία και τη 

Λογοτεχνία και τον συνδυασμό των δεδομένων τους για μία ολιστική 

ερμηνευτική προσέγγιση φαινομένων  του Βυζαντινού Κόσμου μέσα στο 

πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων στο χώρο της ιστορικής επιστήμης διεθνώς. 

Το σεμινάριο θα εστιάζει κάθε φορά σε διαφορετικές διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις, θέτοντας θέματα μεθοδολογίας και συνδυαστικής μελέτης των 

μνημείων, των ιστορικών πηγών και των έργων. 

 

Βυζαντινή κοινωνία και οικονομία ή Πολίτευμα και διοίκηση 

Αναζήτηση και μελέτη κοινωνικών και οικονομικών στοιχείων από τις 

βυζαντινές γραπτές κ.ά. πηγές  με την βοήθεια της σύγχρονης βιβλιογραφίας. 
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Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: κοινωνική διαστρωμάτωση, δημογραφική 

εξέλιξη, αστική και αγροτική οικονομία, εμπόριο, δημοσιονομική πολιτική, 

θεσμοί και προνόμια. 

ἠ 

Μελέτη της πολιτικής θεωρίας, του αυτοκρατορικού θεσμού και των 

πολιτειακών θεσμών, της κρατικής ιεραρχίας, της διοικητικής οργάνωσης στο 

κέντρο και την περιφέρεια, της εμφάνισης και εξέλιξης αξιωμάτων και τίτλων 

κ.ά. παραμέτρων που αφορούν στο πολίτευμα και την διοίκηση στην 

ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. 

Διεθνείς σχέσεις και διπλωματία 

Μελέτη της εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου και της σημασίας της 

διπλωματίας, στο πλαίσιο της αμυντικής πολιτικής και της διεξαγωγής 

πολέμων ή διατήρησης της ειρήνης. Ενδεικτικές παράμετροι: οι σχέσεις με 

Άραβες, Σλάβους, Ρώσους, Τούρκους κ.ά. λαούς ή την Δύση και τα 

διπλωματικά μέσα της αυτοκρατορίας, όπως  χορηγίες, συμμαχίες, 

εκχριστιανισμός, επιγαμίες ή εμπορικές συνθήκες. 

 

-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 

Θέματα εμβάθυνσης στη Βυζαντινή Αρχαιολογία  

Στο σεμινάριο θα εξεταστούν ειδικά θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη 

έρευνα πάνω στη βυζαντινή αρχαιολογία, εστιάζοντας στη συνδυαστική 

μελέτη των υλικών καταλοίπων και των διαθέσιμων πηγών. Μέρος του 

σεμιναρίου θα επικεντρώσει στην ιστορία της έρευνας και τις ιδεολογικές 

παραμέτρους που έχουν επηρεάσει τις σπουδές πάνω στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο.  

Θέματα εμβάθυνσης στη Βυζαντινή Τέχνη 
 
Στο σεμινάριο θα εξεταστούν ειδικά θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη 
έρευνα πάνω στη βυζαντινή τέχνη, εστιάζοντας στη συνδυαστική μελέτη των 
έργων και των διαθέσιμων πηγών. Μέρος του σεμιναρίου θα επικεντρώσει 
στην ιστορία της έρευνας και τις ιδεολογικές παραμέτρους που έχουν 
διαμορφώσει τις εξελίξεις και τις τάσεις στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης 
 
Μεθοδολογικά ζητήματα της μελέτης της Βυζαντινής αρχαιολογίας και 

τέχνης  

Το σεμινάριο επικεντρώνει σε μεθοδολογικά ζητήματα της έρευνας πάνω στη 

βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Παράλληλα, εξετάζεται ευρύτερα η 

πρόσληψη όψεων του βυζαντινού πολιτισμού όπως αυτή διαγράφεται μέσα 

από την επιστημονική παραγωγή, παλαιότερη και σύγχρονη,  αλλά και την 
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προβολή του Βυζαντίου στο ευρύ κοινό, όπως αυτή διαμορφώνεται  μέσα από 

εκθέσεις, μουσεία, δημοσιεύσεις κ.λπ. 

 
Υλικός πολιτισμός του Βυζαντίου  

Στο  σεμινάριο θα εξετάζονται  όψεις του υλικού πολιτισμού του Βυζαντίου,  

σύμφωνα με την ευρύτερη έννοια του όρου όπως αυτός έχει διαμορφωθεί στη 

σύγχρονη θεωρητική προβληματική και βιβλιογραφία. Με βάση το 

επιλεγμένο κάθε φορά ειδικότερο θέμα του σεμιναρίου, η συζήτηση θα 

εμβαθύνει σε θέματα πρακτικής και ιδεολογικής χρήσης ή αξιοποίησης των 

έργων, καθώς και σε προβλήματα τεχνικής και τεχνολογίας, πρώτων υλών και 

οικονομίας.   

Διεπιστημονικό σεμινάριο 

Διεπιστημονικό Σεμινάριο: Το Σεμινάριο αυτό καλλιεργεί τη 
διεπιστημονική συνομιλία της Ιστορίας  με την  Αρχαιολογία, την Τέχνη,  τη 
Φιλολογία και τη Λογοτεχνία και τον συνδυασμό των δεδομένων τους για 
μία ολιστική ερμηνευτική προσέγγιση φαινομένων  του Βυζαντινού Κόσμου 
μέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων στο χώρο της ιστορικής 
επιστήμης διεθνώς. 
Το σεμινάριο θα εστιάζει κάθε φορά σε διαφορετικές διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις, θέτοντας θέματα μεθοδολογίας και συνδυαστικής μελέτης των 
μνημείων, των ιστορικών πηγών και των έργων. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα 
σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο των οποίων περιλαμβάνει 13 
εβδομάδες διδασκαλίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι 
υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται 
η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα 
μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ 
πραγματοποιείται με την προφορική παρουσίαση και την έντυπη υποβολή 
εργασίας έκτασης 5.000-7.000 λέξεων. Η εργασία παραδίδεται έως ένα μήνα 
μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ο βαθμός κατατίθεται σε 
ηλεκτρονικό βαθμολόγιο που τηρεί η Γραμματεία, σύμφωνα με 
χρονοδιάγραμμα που ορίζει η ΣΕ. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-
10. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων ημερομηνιών δεν υπάρχει 
δυνατότητα βαθμολόγησης. Για να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση 
σεμιναρίων ορίζεται ως βάση ο βαθμός επτά (7). 

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να 
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του 
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ΠΜΣ που αντιστοιχούν στην περίπτωσή του και να εκπονήσει μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι συνολικά εκατόν είκοσι (120) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Στο Δ΄ εξάμηνο του Προγράμματος για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης 
προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ). Η 
ΜΔΕ πρέπει να έχει 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, λοιπών πινάκων και 
εικονογράφησης. 

Ειδικότερα ορίζεται ότι το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε μέγεθος 
γραμματοσειράς 12΄΄ το κυρίως κείμενο και 10΄΄οι σημειώσεις, σε 1,5 διάστιχο 
το κυρίως κείμενο και μονό οι σημειώσεις. 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 «Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και 
Αρχαιολογία»(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  
- Στο κατώτερο μέρος του εξωφύλλου με γραμματοσειρά  Times New Roman 
14 και στοίχιση στο κέντρο αναγράφεται: Αθήνα, (έτος). 

Στη ΜΔΕ συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά περίληψη στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα (έκτασης 400 λέξεων εκάστη). 

Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας καθώς και ο 
προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων του 
μεταπτυχιακού φοιτητή ήδη από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών 
του) και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας έκτασης 150 
λέξεων, 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). Τα υπόλοιπα δύο μέλη της 
τριμελούς επιτροπής οφείλουν να είναι μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ΄ που να εργάζονται σε ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 
4310/2014 και της Ακαδημίας Αθηνών ή καταξιωμένοι επιστήμονες από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 
Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η τριμελής επιτροπή 
επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
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Όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει τη διπλωματική εργασία του, την καταθέτει 
στον επόπτη του καθώς και στα λοιπά δύο μέλη της επιτροπής σε ηλεκτρονική 
ή/και έντυπη μορφή. Η κατάθεση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες 
πριν από την ολοκλήρωση του χρόνου φοίτησης του φοιτητή. Για να εγκριθεί 
η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής 
επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).  

Η βαθμολογία της ΜΔΕ προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των τριών 
βαθμολογητών. Σε περίπτωση απόκλισης των τριών βαθμών επιλαμβάνεται 
του θέματος η ΣΕ.  
Ο τελικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει με ποσοστό 50% από το βαθμό στα έξι 
σεμινάρια και 50% από το βαθμό της διπλωματικής εργασίας. Οι 
διπλωματικές εργασίες αξιολογούνται με βαθμό της κλίμακας από 7 (επτά) 
έως 10 (δέκα) με ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. Επιτυχής θεωρείται η αποφοίτηση 
με συνολικό βαθμό όχι χαμηλότερο του 7 (επτά)3. Η συνεκτίμηση της 
επιτυχούς παρακολούθησης των σεμιναρίων και της ΜΔΕ οδηγεί στη 
χορήγηση του ΔΜΣ.  

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 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 Ψηφιακό Αποθετήριο 
"ΠΕΡΓΑΜΟΣ". 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), μέσω των παροχών της Μονάδας 
Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ. 

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να 
παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής 
ενημέρωσης, επισκέψεις αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, 
συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, 
διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά. 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μετά την εισήγηση 
της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:  

                                                           
3Οι διαβαθμίσεις ορίζονται ως εξής: 7-8,49=Λίαν Καλώς, 8,50-10=Άριστα. 
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- το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 23% στο σύνολο των 
παρακολουθήσεων ενός εξαμήνου 

- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,  

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, 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, 

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών 
τους, 

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. 

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 στις εξής ειδικεύσεις: 

1. Βυζαντινή Ιστορία. 

2. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. 

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 και 
μονάδες ή εργαστήρια 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. 



17 
 

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 στην περίπτωση που κρίνεται ότι δεν επαρκούν 
τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ ή οι άλλες κατηγορίες, 

- διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α' 112), 

- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους κατόχους 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, κλινικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη 
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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 οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και οι οποίοι έχουν συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, 
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 

 


