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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Απομόνωση και 
Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δρα-
στικότητα» του Τμήματος Χημείας και του Τμήμα-
τος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμο-
γή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04-08-2017).

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αρχαίος Μεσογεια-
κός Κόσμος- Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήμα-
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 4823 (1)
  Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Απομόνωση και 

Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δρα-

στικότητα» του Τμήματος Χημείας και του Τμήμα-

τος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμο-

γή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04-08-2017).

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. συνεδρίασης 383η/15-02-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239τ. Α΄/1973) 

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-
τη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 
310 τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του 
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης 
και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 
103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ. Α΄) - Αυτοδύναμη λει-
τουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το υπ΄αριθμόν π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/
05.06.2013) για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημά-

των ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’αριθμόν π.δ. 
128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθεί-
σες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, 
υπ΄αριθμ. 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το 
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμά-
των του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», 
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης», παράγραφος 4.

3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ’ αριθμ. 
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπι-
στωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο 
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει 
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη 
θητεία, από 23/02/2016.

4. Την υπ΄αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύ-
τερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/ Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», τις 
διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.» και τις διατάξεις του 
άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. – Διδακτο-
ρικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος 
και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
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των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και 
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε 
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του 
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04-09-2009), του άρθρου 14 
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του 
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 
τ.Β' 1466/13-08-2007).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/8-8-2014), του άρθρου 
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/23-3-2015) περί «κω-
δικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ 
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

11. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την 
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄αριθμ. 
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα ΑΔΑ: 
ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017 «Άμε-
σες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουρ-
γία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114), 
υπ΄αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114).

12. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.

13. Την υπ’ αριθμ. 194666/Ζ1 ΦΕΚ 3311 Β’ (10.12.2014) 
Υπουργική απόφαση που αφορά στο «Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών 
Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα» του Τμήματος 
Χημείας και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

14. Τα αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων 
της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας (6.2.2018) και 
της Συνέλευσης της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστη-
μών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής (9.2.2018) σχετικά με την 
εισήγηση επανίδρυσης του ΔΠΜΣ.

15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Ιδρυμάτων για το εν λόγω Πρόγραμμα, το οποίο προ-
σαρτάται στην παρούσα απόφαση.

16. Το υπ’ αριθμ. 113/01.02.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης και το υπ’ αριθμ. 350/08-04-2010 έγγραφο 
της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί 
η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής.

17. Την εισήγηση με αριθμ. 2η/13.02.2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρή-
της περί της επανιδρύσεως ΠΜΣ στην «Απομόνωση και 
Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικό-
τητα» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

18. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1, 
3,5, του ν. 4485/2017.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Επανιδρύουμε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογι-
κή Δραστικότητα στο Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης εις αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
194666/Ζ1 (ΦΕΚ 3311/Β’/10.12.2014) υπουργικής απόφασης 
βάσει του ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04.08.2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ, στο εξής Πρόγραμμα) με τίτλο «Απομόνωση και 
Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικό-
τητα», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04.04.17) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τη διοικητική υποστή-
ριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικότερα θέματα οργά-
νωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προσδιορίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων 
επιστημόνων στην ειδικότητα της Απομόνωσης και Σύνθε-
σης Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα. Το 
Πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Σκοπός του Προγράμματος είναι 
η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολο-
γικού) ειδικών στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων οι οποίοι 
θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου και 
ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού κλάδου 
και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών 
Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα».
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχο-
λών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνι-
κών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συ-
ναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 
τέσσερα (4) Εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης όπως 
αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Άρθρο 6
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τείται για την απονομή του διπλώματος ανέρχεται σε 
εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει 
να συγκεντρώσει:

α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και 
Β΄ Εξαμήνου,

β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από προχωρημένη 
εκμάθηση εργαστηριακών τεχνικών έρευνας και πραγ-
ματοποίηση ερευνητικής εργαστηριακής εργασίας και

γ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει 
ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

ΑΣΦΔ 13 -Χημεία Φυσικών Προϊόντων 10 ΕΜΦ-04 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού 
Συντονισμού (NMR). Θεωρία και Εφαρμογές

10

ΑΣΦΔ 14-Συνθετική Οργανική Χημεία 10 ΑΣΦΔ – 17 Οργανική Φωτοχημεία 10

ΑΣΦΔ 16 -Στερεοχημεία –
Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων

10 ΑΣΦΔ – 18 Φαρμακευτική Χημεία 10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Εκμάθηση Προχωρημένων 
Εργαστηριακών Τεχνικών Έρευνας

15 Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
Ειδίκευσης

30

Πραγματοποίηση Ερευνητικής Εργα-
στηριακής Εργασίας

15

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 
αποφάσεις οργάνων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό.

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας 
και εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυ-
χιακής εργασίας είναι η ελληνική. Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής στην αγγλική γλώσσα μετά τη σύμφωνη γνώμη 
του Επιβλέποντα και την έγκριση της ΕΔΕπ. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται 
στην αγγλική γλώσσα, ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει εκτεταμένη περίληψη της εργασίας του στην ελληνική.

Άρθρο 8 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους δέκα (10) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 9
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζό-
μενων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04.08.2017).
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων 
του νόμου.

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή

H κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή εγκαταστάθηκε στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το 
πρώτο πιλοτικό στάδιο του Π.Μ.Σ (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ τις περιόδους 01/01/1998 έως 31/08/2001 και 01/09/2001 
έως 31/08/2003). Επίσης την περίοδο αυτή ιδρύθηκαν δύο εργαστηριακοί χώροι για την πρακτική εξειδίκευση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών, τόσο στην σύνθεση και απομόνωση, όσο και στην ανάλυση και προσδιορισμό οργανικών 
ουσιών, τα οποία λειτουργούν από το δεύτερο εξάμηνο της πιλοτικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Από το ακαδημαϊκό 
έτος 2005-2006 οι δραστηριότητες του ΠΜΣ μεταφέρθηκαν στο νέο κτίριο Χημείας όπου διετέθησαν χώροι πέντε 
ερευνητικών εργαστηρίων των 100 τ.μ. για την εκπόνηση των ερευνητικών τους υποχρεώσεων και πέντε χώροι 
επιστημονικών οργάνων των 40 τ.μ. έκαστος για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

Επιπλέον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΠΜΣ έχουν πρόσβαση στα παρακάτω:
• Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης
• Πρόσβαση χρήσης στα επιστημονικά όργανα του Tμήματος Χημείας και τα μεγάλα επιστημονικά όργανα της 

σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
• Υπολογιστικά μηχανήματα (cluster blade technology) του Τμήματος Χημείας και του Υπολογιστικού κέντρου 

του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας

Ακολουθεί ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας του προγράμματος κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη 
όπως αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών:

Κατηγορία δαπάνης 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Ποσό σε €

Αγορά βιβλίων (έντυπων, ηλεκτρονικών), προμήθεια εκπαι-
δευτικού υλικού 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Αναλώσιμα εργαστηρίου 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Δαπάνες μετακινήσεων 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Δαπάνες υλικοτεχνικής υποδομής, προμήθεια και συντήρη-
ση εξοπλισμού 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Σύνολο 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί
α. από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης
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 τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά ερευνητικά προγράμματα,
ε. πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.
στ. μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης
ζ) καθώς από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Η περιγραφείσα κατανομή των εσόδων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Προγράμματος ισχύει στις 

περιπτώσεις δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση κατανέμεται ως εξής: α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα και β) Τριάντα 
τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών 
των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης και η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
του οικείου Ιδρύματος.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί έως και το ακαδ. έτος 2017-18 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της προηγούμενης υπουργικής απόφασης έως την έναρξη ισχύος του 
ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04.08.2017, βάσει του άρθρου 85 παρ. 2 (β) του ν. 4485/2017.
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Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
καθώς και από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 25 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

     Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 4890 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αρχαίος Μεσογεια-

κός Κόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμή-

ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 384/08-03-2018)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ. Α΄/1973) 

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-
τη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 
310 τ. Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του 
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρή-
της κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(ΦΕΚ 48/τ.Α΄/15.04.1983) - Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθε-
σίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το υπ΄αριθμόν π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/
05.06.2013) για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμη-
μάτων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’αριθμόν 
π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδο-
θείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, 
υπ΄αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το 
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμά-
των του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», 
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης», παράγραφος 4.

3. Το ΦΕΚ 82/τ.ΥΟΔΔ/18-02-2016 και την υπ’ αριθμ. 
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπι-
στωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο 
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει εκλεγεί 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία, 
από 23/02/2016.

4. Την υπ΄αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» του ως άνω νόμου.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 38/02-03-2018
 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 19 «Λοιπές 
διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση», παρ. 7 και 8 και 
του άρθρου 42 παρ. 3.

9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και 
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε 
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του 
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04-09-2009), του άρθρου 14 
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του 
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 
1466/τ.Β΄/13-08-2007).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/23-3-2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
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147/τ.Α΄/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

12. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-
2017) υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής 
υπ΄αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοι-
πά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄αριθμ. 164530/
Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα 
όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσί-
ευση του ν. 4485/2017 (Α΄114) (ΑΔΑ:6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), 
υπ΄αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), 
υπ’ αριθμ. 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών», υπ΄αριθμ. 26407/Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση 
– Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (114 Α’)».

13. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.

14. Την Υπουργική απόφαση με αριθμό 79253/Β7 
(ΦΕΚ 1400/τ. Β΄/2.6.2014) με την οποία αναμορφώνεται 
το Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και 
Αρχαιολογία».

15. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συνεδρίαση 21-02-2018) 
σχετικά με την εισήγηση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ..

16. Το υπ’ αριθμ. 1163/27.9.2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ με 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Την εισήγηση με αριθμ. 3η/06.03.2018 συνεδρία-
σης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης περί της επανιδρύσεως του ΠΜΣ 
με τίτλο «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρ-
χαιολογία» στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

18. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1, 
3, 5, του ν. 4485/2017

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
«Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος - Ιστορία και Αρχαιολο-
γία» στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, εις αντικατάσταση της Υπουργικής 
Απόφασης με αριθμό 79253/Β7 (ΦΕΚ 1400/τ.Β΄/2-6-
2014) με την οποία αναμορφώνεται το Π.Μ.Σ. «Αρχαί-
ος Μεσογειακός Κόσμος–Ιστορία και Αρχαιολογία» ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιο-
λογία (στο εξής, Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος ή ΑΜΚΙΑ) 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος–Ιστορία 
και Αρχαιολογία (Α.Μ.Κ.Ι.Α.) είναι από τη συγκρότησή 
του εγγενώς διεπιστημονικό, αφού περιλαμβάνει τρεις 
κατεξοχήν αρχαιογνωστικές κατευθύνσεις, αυτές της 
Αρχαίας Ιστορίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο τους κρίσιμου 
γεωπολιτισμικού τομέα της αρχαίας λεκάνης της Μεσο-
γείου, ιδίως της Ανατολικής. Αποσκοπεί στην προαγωγή 
της επιμέρους και της συνδυασμένης, ακριβώς, έρευ-
νας και εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη και τη διάχυση της 
αντίστοιχης ειδικής και διεπιστημονικής γνώσης μέσα, 
κυρίως, από τη διαμόρφωση ειδικών στα οικεία της πε-
δία. Συγκεκριμένα:

Η κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας καλύπτει το 
χρονικό φάσμα από την αυγή του ελληνικού πολιτισμού 
έως και την ύστερη αρχαιότητα. Επικεντρώνεται στην 
κάλυψη μιας ή περισσοτέρων χρονικών περιόδων και 
ποικίλων όψεων της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής 
κοινωνίας, καθώς και των σχέσεων των Ελλήνων και 
των Ρωμαίων με άλλους μεσογειακούς λαούς και πολι-
τισμούς. Εξοικειώνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με 
τις θεωρητικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις της 
Κλασικής Αρχαιολογίας, και τους/τις εκπαιδεύει στην 
συγγραφή και σύνθεση επιστημονικά τεκμηριωμένων 
κειμένων.

Η κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας επιδιώκει να ενι-
σχύσει τις γνώσεις των φοιτητών/τριών στην επιστημονι-
κή αυτή κατεύθυνση, όπως εμπίπτουν στο χρονολογικό 
διάστημα από την Αρχαϊκή περίοδο έως την ΄Υστερη 
αρχαιότητα. Καλλιεργεί τον κριτικό χειρισμό των αρχαίων 
ιστορικών τεκμηρίων για τη συναγωγή πληροφοριών και 
επιδιώκει την κατανόηση των μηχανισμών που ρύθμιζαν 
την πορεία των αρχαίων πολιτισμών στην ευρύτερη ζώνη 
της Μεσογείου, και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 
Προάγει τη συνδυαστική ικανότητα για την εξαντλητική 
ανάδειξη των αρχαίων πηγών. Προσφέρει σεμιναριακά 
μαθήματα και οδηγεί στη συγγραφή σεμιναριακών ερ-
γασιών και της τελικής Μεταπτυχιακής εργασίας, ενθαρ-
ρύνοντας την παράλληλη χρήση φιλολογικών πηγών και 
αρχαιολογικών δεδομένων. Παρέχει, επίσης, πρακτικές 
ασκήσεις, π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, εργαστήρια, 
π.χ. για τις βοηθητικές αρχαιοϊστορικές επιστήμες (Επι-
γραφική, Νομισματική κ.ά.) και, ενδεχομένως, δυνατό-
τητα συμμετοχής σε επιτόπιες αρχαιολογικές έρευνες. 
Μέσα από την εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με 
τρέχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις στις ανθρωπιστι-
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κές επιστήμες, προσβλέπει στην παραγωγή καινοτόμου 
ιστορικής γνώσης.

Η κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας καλύπτει 
χρονολογικά τους πολιτισμούς που ανιχνεύονται από την 
Παλαιολιθική Περίοδο μέχρι και την Εποχή του Χαλκού. 
Επικεντρώνεται στην κριτική διεπιστημονική και διαπο-
λιτισμική μελέτη της υλικής και συμβολικής παραγωγής 
των κοινωνιών στην Κρήτη, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. 
Εξοικειώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις θεωρη-
τικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις και με τις διεθνείς 
αναλυτικές μεθόδους στην Προϊστορία και Πρωτοϊστορία. 
Τους/τις εκπαιδεύει, επίσης, στους επιστημονικούς τρό-
πους τεκμηρίωσης και συγγραφής σεμιναρίων, τελικών 
μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης και, εν δυνάμει, διδα-
κτορικών διατριβών. Τα σεμιναριακά μαθήματα, καθώς και 
οι εργασίες στο πεδίο (ανασκαφές, επιφανειακές έρευνες), 
οι πρακτικές ασκήσεις και τα εργαστήρια που συγκροτούν 
το Π.Μ.Σ. προσφέρουν μια σφαιρική θεώρηση ποικίλων 
τομέων και παραμέτρων του γνωστικού αντικειμένου της 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των αρχαιολογικών κα-
τευθύνσεων εκπαιδεύονται στην έρευνα πεδίου και στη 
μελέτη αρχαιολογικού υλικού για δημοσίευση, μέσα από 
την υποχρεωτική συμμετοχή τους: α) σε Πρακτικές Ασκή-
σεις στις ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες του Πα-
νεπιστημίου ή σε όσες συμμετέχουν ή με όσες συνεργά-
ζονται διδάσκοντες/ουσες του Π.Μ.Σ. και β) σε Επιτόπιες 
εκπαιδευτικές Ασκήσεις, π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, 
μουσεία, συλλογές κ.ά. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Αντικείμενο σεμιναριακών και διπλωματικών εργασιών 
μπορεί να είναι εν μέρει ή εν όλω υλικό που προέρχεται 
από ανασκαφές και άλλες έρευνες πεδίου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος 

Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και 
Αρχαιολογία απονέμει Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις κατευθύνσεις Ι) Αρχαία Ιστορία II)
Κλασική Αρχαιολογία και III) Προϊστορική Αρχαιολογία.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημά-
των Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών, 
Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φι-
λοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας, καθώς και των 
Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχολών Αρχιτε-
κτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή ομοταγών ισότιμων και αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημά-
των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η επιλογή 
των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04.08.2017) άρθρου 34 παρ. 2 
και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του.

Άρθρο 5 
Χρονική διαρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην 

Αρχαία Ιστορία, στην Κλασική Αρχαιολογία, και στην 
Προϊστορική Αρχαιολογία ορίζεται σε τέσσερα (4) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης όπως αυτή 
προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών το Προγράμματος.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν 
είκοσι (120).

Συγκεκριμένα, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτή-
τρια υποχρεούται:

(α) Να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5) Μεταπτυχιακά 
Σεμινάρια, το καθένα από τα οποία διαρκεί τρεις ώρες 
εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες, και αντιστοιχεί 
σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), και να συ-
γκεντρώσει έτσι συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

Προβλέπονται δύο γενικές κατηγορίες σεμιναριακών 
μαθημάτων, τα κύρια και τα παράπλευρα. Κύρια είναι 
σεμιναριακά μαθήματα της Κλασικής Αρχαιολογίας για 
την κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας, της Προϊ-
στορικής Αρχαιολογίας για την κατεύθυνση της Προϊ-
στορικής Αρχαιολογίας, και της Αρχαίας Ιστορίας για την 
κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας. Παράπλευρα είναι 
προσφερόμενα Σεμιναριακά μαθήματα των άλλων δύο 
κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος, 
και επίσης, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών ή και 
τη θεματική ενότητα που ενδιαφέρει τον φοιτητή και τη 
φοιτήτρια, σεμινάρια που προσφέρονται από τα άλλα 
Π.Μ.Σ. της Φιλοσοφικής Σχολής (π.χ. Κλασικής Φιλολο-
γίας, Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, 
Ανθρωπολογίας κ.λπ.), ή από Π.Μ.Σ. άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής 
(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

α) από τα πέντε Σεμιναριακά μαθήματα, ο μεταπτυ-
χιακός φοιτητής/η μεταπτυχιακή φοιτήτρια πρέπει να 
ολοκληρώσει με επιτυχία τρία από την κύρια κατεύθυν-
ση που έχει επιλέξει, και δύο παράπλευρα Σεμιναριακά 
μαθήματα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου μεταξύ 
τους, εναλλακτικά είτε από τα προσφερόμενατων άλλων 
κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ., της Σχολής και του Πανεπι-
στημίου, είτε από ειδικά Σεμιναριακά μαθήματα από 
άλλες, συναφείς και βοηθητικές επιστημονικές κατευ-
θύνσεις (π.χ. Επιγραφική, Νομισματική, Αρχαιομετρία, 
Γεωαχαιολογία, Οστεοαρχαιολογία κ.λπ.).

β) Να συμμετάσχει επιτυχώς σε εντατικές, εξειδικευμέ-
νες δράσεις μικρότερης χρονικής διάρκειας από αυτήν 
των Σεμιναριακών μαθημάτων, οι οποίες συμπληρώνουν 
και ενισχύουν την πρακτική κατάρτιση ανά κατεύθυνση 
σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία και να συγκεντρώσει 
έτσι συνολικά τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

- Συγκεκριμένα, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονι-
στικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., ο/η φοτητής/φοιτήτρια 
οφείλει να πάρει μέρος κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των 
σπουδών σε Πρακτικές Ασκήσεις που αντιστοιχούν σε 
έξι (6) πιστωτικές μονάδες η καθεμία και σε δώδεκα (12) 
πιστωτικές μονάδες συνολικά, με γενικό θέμα «Από την 
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ανασκαφή στη δημοσίευση Ι-ΙΙ» για την Κλασική και την 
Προϊστορική Αρχαιολογία, και «Αρχειακή και Βιβλιο-
γραφική Τεκμηρίωση Ι-ΙΙ» για την Αρχαία Ιστορία. Αυτές 
υλοποιούνται στο πλαίσιο Προγραμμάτων του Τμήμα-
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή εκπονούνται σε αρχεία, 
μουσεία, βιβλιοθήκες, ινστιτούτα και άλλους σχετικούς 
φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για παράδειγ-
μα συναφή Ινστιτούτα του ΙΤΕ, Υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού κ.λπ. Μπορούν να αντικαθίστανται από 
σχετικά Εργαστήρια, εάν προσφέρονται, από το Π.Μ.Σ., 
ή από άλλα Π.Μ.Σ. του Τμήματος, της Σχολής ή του Πα-
νεπιστημίου.

- Επιπλέον, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια της Κλασικής και 
της Προϊστορικής Αρχαιολογίας οφείλει να συμμετάσχει 
επιτυχώς σε Έρευνα Πεδίου, δηλαδή σε ανασκαφή ή επι-
φανειακή ή άλλη σχετική επιτόπια έρευνα του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ομοειδών Τμημάτων του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού, όσο και της Αρχαιολογι-
κής Υπηρεσίας, Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών κ.λπ., η 

οποία αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες. 
Ενώ, αντίστοιχα, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια της Αρχαίας 
Ιστορίας οφείλει να συμμετάσχει σε τρία Εργαστήρια ή/
και Φροντιστηριακές Ασκήσεις που αντιστοιχούν σε έξι 
[6] πιστωτικές μονάδες το καθένα/η καθεμία και σε δε-
καοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες συνολικά. Τις μονάδες 
αυτές μπορεί προαιρετικά να αποκτήσει με συμμετοχή 
σε ́ Ερευνα Πεδίου, σε συνεννόηση με τον/την σύμβουλο 
σπουδών του/της.

γ) Να εκπονήσει επιτυχώς και να υποστηρίξει δημοσί-
ως στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τελική Διπλω-
ματική Μεταπτυχιακή Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι Σεμιναριακές Εργασίες και η Διπλωματική Μεταπτυ-
χιακή Εργασία γράφονται κατά κανόνα στην ελληνική 
γλώσσα. Εξαιρέσεις είναι δυνατές κατά περίπτωση με τη 
σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το εξαμηνιαίο πρόγραμμα 
σπουδών ανά κατεύθυνση ορίζεται ως εξής.

Ι. Κατεύθυνση Κλασικής Αρχαιολογίας
Α΄ Εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας 12
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Αρχαίας Ιστορίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, 
άλλου Π.Μ.Σ.. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.) 12

Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι 6
Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας 12

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
(Αρχαίας Ιστορίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.)

12

Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση ΙΙ 6

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας 12

Έρευνα Πεδίου 18

Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο

Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

Σύνολο 30

II. Κατεύθυνση Αρχαίας Ιστορίας
Α΄ Εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας 12
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Κλασικής Αρχαιολογίας, 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.) 12

Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση στην Αρχαία Ιστορία Ι 6
Σύνολο 30
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Β΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας 12
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
(Κλασικής Αρχαιολογίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.)

12

Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση στην Αρχαία Ιστορία ΙΙ 6
Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας 12
Εργαστήριο Ι 6
Εργαστήριο ΙΙ 6
Φροντιστηριακή Άσκηση στην Αρχαία Ιστορία 6
Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο 

Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο 30

ΙΙΙ. Κατεύθυνση Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Α΄ Εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας 12
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής

12(Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.)
Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι 6
Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας 12
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
(Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.)

12 

Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση ΙΙ 6
Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας 12
Έρευνα Πεδίου 18
Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο

Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
Σύνολο 30

Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος σεμιναρίων, επιτόπιων ερευνών, εργαστηρίων κ.λπ.

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κατεύθυνση ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου I 12
Μέταλλα: Η κοσμηματοτεχνία στην Κρήτη, το Αιγαίο, την Ανατ. Μεσό-
γειο και την Ετρουρία στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου I 12

Η Κρήτη κατά τους ελληνιστικούς χρόνους I 12
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Θάνατος: Ταφικές πρακτικές στους ελληνιστικούς χρόνους I 12
Ρωμαϊκά αυτοκρατορικά πορτρέτα στην Ελλάδα Ι 12
Επιγραφική και Δημοκρατία II 12
Ο θεσμός της δουλείας στην αρχαϊκή και κλασική Ελλάδα II 12
Οι αγορές στην Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο: Θεσμοί και πρακτικές II 12
Ζητήματα της αρχαίας ελληνικής θρησκείας II 12
Λατρεία ηγεμόνων από τους κλασικούς μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους IΙ 12
Ανθρώπινες δράσεις στο προϊστορικό Αιγαίο: Μαρτυρίες από την πολιτι-
σμική παραγωγή των νησιών της Μεσογείου ΙΙΙ 12

Προϊστορία και παιδί: Ζητήματα ανίχνευσης και αναπαράστασης ΙΙΙ 12
Γυναίκες και άνδρες στο προϊστορικό Αιγαίο και τους γειτονικούς πολι-
τισμούς ΙΙΙ 12

Τέχνη και τεχνική στις μινωικές τοιχογραφίες III 12
Αρχαιομετρικές μέθοδοι και παλαιοπεριβάλλον (Ειδικό σεμιναριακό 
μάθημα) ΙΙΙ 12

Προϊστορικές λθοτεχνίες λαξευμένου, λειασμένου και αδρού λίθου III 12
Δημόσια Αρχαιολογία ΙΙΙ 12
Παλαιολιθικές κοινωνίες της ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής III 12
Φιλολογικά και επιγραφικά κείμενα (Εργαστήριο) ΙΙ 6
Νομισματική (Εργαστήριο) ΙΙ 6
Αρχαίο Δίκαιο (Εργαστήριο) ΙΙ 6
Εργαστήριο συντήρησης κεραμεικής και άλλων ευρημάτων Ι, ΙΙΙ 6
Μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων από τη νήσο Γαύδο ΙΙΙ 6
Πανεπιστημιακή ανασκαφή στα Ροδαφνίδια Λέσβου ΙΙΙ 18
Επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία ΙΙΙ 18

Τροποποίηση του εκπαιδευτικού Προγράμματος και ανακατανομή των δραστηριοτήτων μεταξύ των εξαμήνων 
μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων όπως αναφέρεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ο/η υποψήφιος καταθέτει αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π.Μ.Σ., στην οποία αναγράφεται ο προτει-
νόμενος τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ο καθηγητής ή η καθηγήτρια που προτείνεται για να 
την επιβλέψει. Στην αίτηση επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η ΣΕ ορίζει τον επιβλέποντα ή 
την επιβλέπουσα τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και συγκροτεί την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την 
έγκρισή της, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα. Για να εγκριθεί η εργασία ο/η υποψήφιος/α 
οφείλει να την υποστηρίξει επιτυχώς ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, 
εφόσον εγκριθούν από την Εξεταστική Επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Φιλοσοφικής 
Σχολής και της Βιβλιοθήκης του Π.Κ.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, και θεωρείται 
επομένως ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, αυτός/ή εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/της, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, με το ίδιο ή με 
συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα γνωστικό αντικείμενο, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από 
την επιτροπή εξαιρείται ο/η επιβλέπων/ουσα την εργασία.

Άρθρο 8 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής των Σεμιναριακών εργασιών και της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργα-
σίας είναι πρωτίστως η ελληνική. Σε ειδικές περιπτώσεις αλλοδαπών φοιτητών, ύστερα από αίτησή τους και σχετική 
απόφαση της Σ.Ε., η γλώσσα συγγραφής μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.

Άρθρο 9
Αριθμός εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. είναι δέκα πέντε (15) ετησίως. Ως υπεράριθμοι μπορούν να εγ-
γραφούν (ν. 4485/2017, άρθρο 34 παρ. 8) όχι περισσότεροι από δύο (2) φοιτητές ανά έτος.
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Άρθρο 10
Προσωπικό

1. Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και αφυπηρετήσαντα μέλη του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Π.Κ. ή άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων (διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του 
ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011), σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 4485/2017, άρθρο 
36 παρ. 1.

2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ., οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό συνίστανται κατ’ελάχιστον σε έξι 
(6) διδάσκοντες, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Κ. Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί 
τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό σύμφωνα με τον ν. 4485/2017, άρθρο 36 παρ. 2.

3. Επισκέπτες καθηγητές ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στα 
γνωστικά αντικείμενα των τριών κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. μπορούν να κληθούν να διδάξουν σύμφωνα με τη διαδι-
κασία και τα όσα ορίζει ο ν. 4485/2017, άρθρο 36 παρ. 5 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4. Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4485/2017, άρθρο 
36 παρ. 3-4 μπορούν να διδάξουν στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017, άρθρο 16 παρ. 8 και 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 11 
Υλικοτεχνική υποδομή

1. Το Π.Κ. διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές σε κτήρια και σε ηλεκτρονικό και άλλο εξοπλισμό και καλύπτει, 
επομένως, τις αντίστοιχες ανάγκες του Π.Μ.Σ.

2. Τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. υποστηρίζει πλήρως το πλούσιο έντυπο και 
ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης του Π.Κ.

3. Το Π.Μ.Σ. ενισχύεται σημαντικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά, από τη λειτουργία εξοπλισμένων εργαστηριακών 
χώρων που φιλοξενούν πολλές από τις δράσεις του (πρακτικές ασκήσεις, εργαστηριακή εκπαίδευση κ.λπ.): του 
Εργαστηρίου Συντήρησης Αρχαιολογικού Υλικού που προέρχεται από τις εργασίες πεδίου (ανασκαφές και επιφα-
νειακές έρευνες) στο πλαίσιό του και του Εργαστηρίου Προϊστορικής Αρχαιολογίας, που περιλαμβάνει και μικρή 
εκπαιδευτική συλλογή και έκθεση. Για την εκπαίδευση των φοιτητών και φοιτητριών του, το Π.Μ.Σ. αξιοποιεί, επίσης, 
με αποτελεσματικό τρόπο το Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Συλλογών, Εκμαγείων και Πρωτοτύπων του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το οποίο στεγάζεται στο Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ) στην 
Πανεπιστημιούπολη στο Ρέθυμνο. Το ίδιο, σποραδικότερα, και άλλα εργαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής (π.χ. το 
Εργαστήριο Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας), όσο και του υπόλοιπου Π.Κ.

4. Οι πλούσιες αρχαιολογικές δραστηριότητες του Τμήματος (ανασκαφές, επιφανειακές έρευνες, μελέτη και 
δημοσίευση ευρημάτων, διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων κ.λπ.) καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχες 
δράσεις Εφορειών Αρχαιοτήτων, Μουσείων και άλλων οικείων συλλογών και αρχειακών συνόλων στην Κρήτη 
και έξω από αυτήν παρέχουν πολλές, ποικίλες και υψηλού επιπέδου δυνατότητες για την άσκηση των μετα-
πτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που οδηγούν εν δυνάμει σε διεθνώς πρωτότυπη διεπιστημονική έρευνα 
και εκπαίδευση.

Άρθρο 12 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος–Ιστορία και Αρχαιολογία θα λειτουργήσει 
για οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη, από το 2018-2019 έως το 2025-2026, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ.

Άρθρο 13 
Πόροι - Χρηματοδότηση και Κόστος λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. δεν περιλαμβάνει τέλη φοίτησης.
1. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος–Ιστορία και Αρχαιολογία προέρχεται από
α. τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης
β. τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
γ. δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του Δημόσιου, (όπως οριοθετείται στην 

περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014) ή του Ιδιωτικού τομέα
δ. πόρους από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών
ε. μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Π.Κ. στ. κάθε άλλη νόμιμη πηγή
2. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ανέρχεται στο ποσόν των 21.000.00 ευρώ και αναλύεται ενδεικτικά στις 

ακόλουθες κατηγορίες δαπανών.
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Δαπάνες υλικοτεχνικής υποδομής, προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού 3.000.00
Αγορά βιβλίων (έντυπων, ηλεκτρονικών), προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 6.600,00
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 2.100,00
Δαπάνες μετακινήσεων, φιλοξενίας προσκεκλημένων ερευνητών, συμμετοχής 
σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. 2.100,00

Αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών 6.000,00
Γενικές δαπάνες 1.200.00
Σύνολο 21.000,00

Η παραπάνω κατανομή δεν υπόκειται στις διατάξεις της περ. α’ παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 και της 
παρ. 2 περ. (β) της Υπουργικής απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) επειδή, σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, το κόστος λειτουργίας του προγράμματος δεν περιλαμβάνει τέλη φοίτησης από 
τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.

Άρθρο 14 
Αξιολόγηση

Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία υπόκειται στις διαδικασίες αξιολόγησης που 
ορίζονται από τον ν. 4485/2017 άρθρο 44.

Άρθρο 15 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες που έχουν εγγραφεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
114/04.08.2017), βάσει του άρθρου 85 παρ. 2 (β) του ν. 4485/2017.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Π.Μ.Σ., όπως αυτά ορίζονται 
από τον ν. 4485/2017, άρθρο 31 παρ. 1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 25 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ  

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