
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14570  
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8122/6.9.2018 απόφα-

σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(συνεδρία 36/28.6.2018) με θέμα: «Έγκριση Κα-

νονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

με τίτλο ’’Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογεί-

ου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη 

Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή’’, 

του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 4284).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:
- Το π.δ. 83/84 «Ιδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου 

Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α’ 31),
- το άρθρο 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις δια-

τάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και 
με τα άρθρα 13 - 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,

- την περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13 και των άρθρων 
30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

-  τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (Α΄ 189) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» ,

- την απόφαση της υπ’ αρ. 34/25.04.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου με θέμα «Επανίδρυση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ’’Αρχαιολογία της Ανα-
τολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την 
Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή’’ 
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών» (Β΄ 2884),

- την απόφαση της υπ’ αρ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «’’Αρχαιολογία της 
Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως 
την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανα-
τολή’’, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 4284),

- την απόφαση της υπ’ αρ. 13/16.12.2019 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 

της υπ’ αριθ. 36/28.06.2018 έκτακτης συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο ’’Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την 
Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλά-
δα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή’’, του Τμήματος Μεσογει-
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 4869),

- την απόφαση της υπ΄ αρ. 49/13.05.2022 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα 4.2.: Έγκριση τρο-
ποποίησης της απόφασης της υπ’ αρ. 34/25.04.2018 
συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Επανίδρυση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ’’Αρ-
χαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορι-
κή Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, 
Εγγύς Ανατολή’’ Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών»,

- την απόφαση της υπ΄αρ. 18/08.06.2022 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 
θέμα 4.2 «Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 
12/19.04.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με θέμα 3.3 ’’Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής 
Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη 
Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, εγγύς Ανατολή’’ του Τμήμα-
τος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,

- το πρακτικό της υπ’ αρ. 22/16.06.2022 της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου, θέμα 10.3. «Τροποποίηση της απόφα-
σης της υπ’ αρ. 36/28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσο-
γείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαι-
ότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή’’, του Τμήματος 
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8122/6.9.2018 απόφασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 
36/28.6.2018)  με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο ’’Αρχαιολογία της 
Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως 
την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατο-
λή’’, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου», από το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, 
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ως προς τα άρθρα 2.2, 10.1, 10.6, 10.7, 10.9, 14.1, 18.3, 
20.2 και τα Παραρτήματα 1, 2, 3, 4, ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Ιδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

2.2 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. 

καταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (παρ. 1 άρθρο 45 ν.4485/2017). 
Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις τρο-
ποποίησης του Κανονισμού.

Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή 
και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχαιολογία της 
Ανατολικής Μεσογείου» του Τμήματος Μεσογειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Α.) το οποίο 
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Οι διατάξεις του εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το 
νομικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και 
συγκεκριμένα τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Ειδικότερα, στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. καθορίζονται 

όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 45 του προαναφερόμενου νόμου.

Κάθε υποψήφιος/α, που επιλέγει για να φοιτήσει στο 
Π.Μ.Σ., θα πρέπει να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του πα-
ρόντος Κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου 
ακαδημαϊκού έτους.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενε-
νήντα (90) (ECTS). Στο Α΄ και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η 
επιτυχής παρακολούθηση πέντε (5) κατ’ επιλογήν υπο-
χρεωτικών μαθημάτων, σε σύνολο έξι (6) προσφερόμε-
νων ανά εξάμηνο, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι 
(6) (ECTS). Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην πρακτική 
Άσκηση (6 ECTS) και την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (24 ECTS).

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται 
ως εξής:

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π.Μ. 
(ECTS)

(ΠΕΝΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)
ΚΕΥ1 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ Π.Χ. ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΥ 6

ΚΕΥ2 ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΚΕΥ 6
ΚΕΥ3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΕΥ 6

ΚΕΥ4 ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΕΥ 6
ΚΕΥ5 ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΕΥ 6
ΚΕΥ6 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥ-

ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΕΥ 6

ΣΥΝΟΛΟ: 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π.Μ. 
(ECTS)

(ΠΕΝΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)
ΚΕΥ7 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΕΥ 6
ΚΕΥ8 8ΟΣ-6ΟΣ ΑΙ. Π.Χ.: Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟ-

ΛΟΓΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΕΥ 6

ΚΕΥ9 ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ: ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΕΥ 6
ΚΕΥ10 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗ-

ΤΗΜΑΤΑ ΚΕΥ 6

ΚΕΥ11 ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΕΥ 6
ΚΕΥ12 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟ-

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΕΥ 6

ΣΥΝΟΛΟ: 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Υ 6
ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 24
ΣΥΝΟΛΟ 30
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Το ως άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. 
Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημά-
των του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή 
τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος για λό-
γους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα.
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότη-

τες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου στον τομέα της 
Αρχαιολογίας σύμφωνα και με το Πλαίσιο Προσόντων 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Περι-
γραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 και 8 του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρ-
τημα). Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του κύκλου 
σπουδών ο/η μ.φ. θα είναι σε θέση:

• Να αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία της αρχαιολογίας 
της ανατολικής Μεσογείου, τα ειδολογικά χαρακτηριστι-
κά της, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματά της.

• Να αντιλαμβάνεται τις διαφορετικές μορφές αρχαιο-
λογικής μαρτυρίας και να είναι σε θέση να τις συνδυάζει, 
να τις συγκρίνει, να τις αναλύει και να τις ερμηνεύει.

• Να αντιλαμβάνεται τη σημασία και τον ρόλο των αρ-
χαίων πολιτισμών στη διαμόρφωση τόσο κοινών όσο 
και ιδιαίτερων πολιτισμικών ταυτοτήτων στον αρχαίο 
μεσογειακό χώρο.

• Να εξηγεί την εμφάνιση και εξέλιξη των πολιτισμών 
της Μεσογείου και να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητές 
τους.

• Να εξηγεί τα πολιτισμικά δάνεια, επιδράσεις και επιρ-
ροές μεταξύ των λαών της Μεσογείου

• Να εφαρμόζει μεθοδολογίες και πρακτικές και να 
αξιοποιεί γνώσεις στο αντικείμενο της Αρχαιολογίας σε 
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών/τριών για την υλο-
ποίηση των μαθημάτων επιλογής του προγράμματος 
σπουδών ορίζεται το 1/3 των εγγεγραμμένων φοιτητών/
τριών.

10.6 Διάρκεια Μαθημάτων
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2.7.2015/θέμα 3.2 από-

φαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για την ολοκλήρω-
ση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως 
δεκατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπε-
ριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγή-
σεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πε-
δίου κ.λπ.). Το εν λόγω Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα 
με (δέκα) 10 ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης ανά 
εξάμηνο και η διάρκεια εκάστης ενότητας ορίζεται σε 
δύο διδακτικές ώρες (2). Οι εξεταστικές περίοδοι είναι 
τρείς: Φεβρουαρίου, Ιουνίου και η επαναληπτική εξετα-
στική του Σεπτεμβρίου.

10.7 Ημέρες Μαθημάτων
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με 

μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 50% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν.4485/2017, 
όπως κάθε φορά ισχύει. Τα δια ζώσης μαθήματα σε κάθε 
εξάμηνο διεξάγονται σε 3 κύκλους μαθημάτων (συμπερι-
λαμβανομένων σαββατοκύριακων και αργιών), σύνολο 6 
κύκλοι μαθημάτων στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, στον 
χώρο του Πανεπιστημίου στη Ρόδο.

10.9 Όρια απουσιών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοι-

τήτριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις δρα-
στηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή 
μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακο-
λουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολου-
θήσει τουλάχιστον το 80% των ωρών της διδασκαλίας 
του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και 
παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκό-
ντων και διδασκουσών των μαθημάτων.

Άρθρο 14 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 
Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση 

του/της ενδιαφερόμενου/ης στην οποία αναγράφεται, 
ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η 
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται 
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την 
επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξε-
ταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από 
τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ. 
4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας δύναται να είναι διδάσκων/ουσα που έχει 
αναλάβει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. ή δι-
δάσκοντες/ουσες του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Κάθε Επιβλέπων/ουσα μπορεί ν΄ αναλαμβάνει την 
επίβλεψη έως οκτώ (8) μεταπτυχιακών διπλωματικών 
εργασιών ανά έτος.

Τα λοιπά δύο Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής μπορεί να προέρχονται από όλες τις κατηγορίες 
διδασκόντων/ουσών που δύναται να αναλάβουν αυτο-
δύναμο διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 
36 του ν. 4485/17. Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημο-
νική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας 
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διά-
στημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε., δύναται 
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης 
του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη 
του/της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας ή 
Μέλους.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο.

Ο τρόπος συγγραφής της Μ.Δ.Ε. έχει συγκεκριμένες 
προδιαγραφές (βλ. παράρτημα 4), περιλαμβάνεται σε 
απόφαση της Συνέλευσης και είναι αναρτημένος στην 
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
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γασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της 
Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη 
του/της Επιβλέποντος/ουσας και του/της μμεταπτυχια-
κού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες θα 
πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντο-
λογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος.

Άρθρο 18
Πόροι και δαπάνες -Τέλη φοίτησης - 
υποτροφίες και βραβεία

18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του ν. 4485/2017)
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται 

στην καταβολή τελών φοίτησης. Η επιβολή τέλους φοί-
τησης κρίνεται απαραίτητη λόγω:

α) Των περιορισμένων πόρων του Τμήματος Μεσο-
γειακών Σπουδών, που δεν δύναται να καλύψει τις ανε-
λαστικές δαπάνες και οικονομικές ανάγκες του Π.Μ.Σ.,

β) της ανάγκης διοικητικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ.,
γ) της απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των αδύναμων 

οικονομικά υποψηφίων,
δ) της παραγωγής και/ή αγοράς διδακτικού υλικού και 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών κατά την διδασκαλία,
ε) της κάλυψης των εξόδων μετακίνησης και φιλοξε-

νίας προσκεκλημένων ομιλητριών/των,
στ) της οργάνωσης, επίβλεψης και ολοκλήρωσης των 

Πρακτικών Ασκήσεων των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ., 
οι περισσότερες από τις οποίες γίνονται στο αρχαιολο-
γικό πεδίο, εκτός της έδρας του Π.Μ.Σ. και διαρκούν κατ’ 
ελάχιστον 2 εβδομάδες,

ζ) της συμβολικής αποζημίωσης της εργασίας/διδα-
σκαλίας των συμμετεχόντων διδασκόντων/ουσών πέραν 
των προβλεπόμενων ωρών απασχόλησης και εφόσον 
παρέχουν το κατά νόμο προβλεπόμενο αντίστοιχο έργο 
σε άλλο Π.Μ.Σ. αμισθί,

η) της παραμεθορίου έδρας του Π.Μ.Σ., η οποία καθι-
στά την οποιαδήποτε επικοινωνία και μετακίνηση εξαι-
ρετικά κοστοβόρα και χρονοβόρα. Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ 
και ΕΤΕΠ που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. χρειάζεται να μετακι-
νούνται τακτικά προς άλλα ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Μου-
σεία και επιστημονικές Βιβλιοθήκες της ημεδαπής, αλλά 
και της αλλοδαπής, με σκοπό την συνεχή επιστημονική 
ενημέρωση, την ερευνητική εργασία και τις επαφές με 
φορείς και άτομα τα οποία στηρίζουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία το Π.Μ.Σ.,

θ) της μετακίνησης εξωτερικών συνεργατών και διδα-
σκόντων προς την έδρα του Π.Μ.Σ.,

ι) τις ανάγκες προβολή και δημοσιότητας, καθώς και 
διάχυσης των επιστημονικών αποτελεσμάτων/πορισμά-
των της σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα που 
μεγιστοποιούνται λόγω της παραμεθορίου έδρας,

κ) της ανταποδοτικότας του τέλους φοίτησης η οποία 
δύναται να συνίσταται στα εξής:

• Παροχές εκπαιδευτικού υλικού, συγγραμμάτων, επι-
στημονικών περιοδικών και βιβλίων προς τους φοιτητές,

• χορήγηση υποτροφίας στον/την πρωτεύσαντα/σα 
κάθε κύκλου σπουδών,

• κάλυψη εξόδων φοιτητών/τριών κατά την διάρκεια 
υλοποίησης των Πρακτικών Ασκήσεων,

• οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών αρχαιολογικού 
χαρακτήρα,

• οργάνωση στην έδρα του Π.Μ.Σ., στη Ρόδο, ημερί-
δων, συνεδρίων για την επιστημονική ενημέρωση των 
φοιτητών/τριών και της Πανεπιστημιακής κοινότητας 
εν γένει.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το 
σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 
2.800 ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους. 
Η πρώτη δόση, ύψους 700 ευρώ, καταβάλλεται κατά την 
εγγραφή του/της φοιτητή/τριας και οι επόμενες τρεις 
ισόποσες δόσεις, ύψους 2.100 ευρώ συνολικά, κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνίες που 
ορίζονται από τη Γραμματεία.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λο-
γαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος είναι 
αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξο-
φλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σε καμία περίπτωση αποχώρησης από το Π.Μ.Σ. δεν 
γίνεται επιστροφή του καταβληθέντος μέχρι εκείνη τη 
στιγμή ποσού διδάκτρων.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προ-
βλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισό-
δημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχε-
ται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τρι-
άντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοι-
τητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, 
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/
ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβά-
νονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυ-
νάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 
31 του ν. 4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου φο-
ρολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλο-
γής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από 
τον/την ενδιαφερόμενο/ης στο Τμήμα ύστερα από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/
τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/
ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής 
σε Π.Μ.Σ.

Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν 
δικαιούνται απαλλαγή.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρε-
ώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης 
ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το 
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Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Άρθρο 20
Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής 

Μεσογείου» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου».

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπου-
δών 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).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 
δημόσιο έγγραφο.

Ο τύπος του καθορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 
της υπ’ αριθμ. 95/09.03.2018 (θέμα 5.1) Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου. Υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/
την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του 

Τμήματος ή τους/τις νόμιμους/ες αναπληρωτές/τριες 
τους. (Σχετικά με τον τύπο του απονεμόμενου τίτλου 
σπουδών σε Π.Μ.Σ., βλέπετε Παράρτημα -1-)

Στον απόφοιτο/η του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, 
Βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολού-
θηση του Προγράμματος. Ο/Η κάτοχος Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών δικαιούται να πάρει δωρεάν 
2 αντίγραφα του Διπλώματος καθώς και Παράρτημα Δι-
πλώματος. (βλέπετε παρακάτω περιπτ. - 20.3-)

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χο-
ρηγείται και σε Περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί από τον 
ίδιο ή την ίδια με την καταβολή της αξίας της η οποία 
καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν 
ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υπο-
χρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει 
όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου 
να λάβουν το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή το 
Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών καθώς και τυχόν 
υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα και τη 
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 23 Ιουνίου 2022

Η Πρυτάνισσα 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

    ,     ,   
             

American Journal of Archaeology (http://www.ajaonline.org/submissions),    
   (Manuscript Preparation),      

 (Bibliographical References and Notes),     (Figure 
Preparation)    (AJA Abbreviations).     pdf 

   http://www.edmgr.com/ ajaonline/default.aspx 
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*02035560807220016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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