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νίκης και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με τίτλο «Σχεδίαση Δι−
αδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συ−
στημάτων» −− Αναμόρφωση του Προγράμματος. . 2

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/91 (Φ.Ε.Κ. 170/Β/6.3.97) 
Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με 
νεότερες αποφάσεις, και αφορά στο Πρόγραμμα 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 79266/B7 (1)
 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 35102/B7/14−7−2003 (ΦΕΚ 

1057 τ. Β΄/30−7−2003) υπουργικής απόφασης όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μη−
χανική» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου − Αναμόρφωση του Προγράμματος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 

19611



19616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Το ανωτέρω κόστος Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δί−
δακτρα, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, 
ερευνητικά προγράμματα και λοιπά. 

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 θα πε−
ρατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος, καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Μαρούσι, 21 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 79253/Β7 (3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/91 (Φ.Ε.Κ. 170/Β/6.3.97) 

Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεό−
τερες αποφάσεις, και αφορά στο Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: 
Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης − Αναμόρ−
φωση Προγράμματος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6, παρ. 3 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16.07.2008) «Θεσμικό πλαίσιο 
για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177/τ. Α΄/25.08.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ. Α΄/04−09−2009), και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄) και του άρθρου 5 παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
13, παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποι−
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. Β7/91 (Φ.Ε.Κ. 170/Β/6.3.97) Υπουργική 
Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την Β7/591 (Φ.Ε.Κ. 
1137/Β/22.12.1997) Υπουργική Απόφαση, η οποία διορθώ−
θηκε στο Φ.Ε.Κ. 401/29.4.1998, και την υπ’ αριθμ. Β7/82802 
(Φ.Ε.Κ. 1537/τ. Β΄/17.10.03) Υπουργική Απόφαση.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο−
γίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 19−06−2013).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 314η/
27−06−2013).

8. Το υπ’ αριθμ. έγγραφο 497/15−04−2014 του προέδρου 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι−
στημίου Κρήτης

9. Το υπ’ αριθμ. 1163/27−09−2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. Β7/91 (Φ.Ε.Κ. 170/Β/6.3.97) 
Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με νεότερες 
αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών με τίτλο «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: 
Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης (Π.Κ.) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2013−2014 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχαίος Μεσογειακός 
Κόσμος», σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της από−
φασης και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ. Α΄/16.07.2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο − Σκοπός

Το Π.Μ.Σ.: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος»του Τμή−
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την 
ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών 
στα πεδία της Αρχαίας Ιστορίας, της Κλασικής Αρχαι−
ολογίας και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας.

Συγκεκριμένα:
Η κατεύθυνση Αρχαίας Ιστορίας προσφέρει σεμινα−

ριακά μαθήματα που καλλιεργούν τον επιδέξιο και κρι−
τικό χειρισμό και συνδυασμό των αρχαίων τεκμηρίων 
για τη συναγωγή ιστορικών πληροφοριών και μελετούν 
όψεις των μηχανισμών που ρύθμιζαν την εξέλιξη και 
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεσογειακών πολι−
τισμών από την Αρχαϊκή περίοδο έως και την ύστερη 
αρχαιότητα. Εκπαιδεύει τους φοιτητές στην συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών (σεμιναριακών και διπλωματι−
κής, και δυνητικά διδακτορικής) με χρήση φιλολογικών 
−αρχαιολογικών πηγών και σύγχρονης βιβλιογραφίας. 
Τις απαιτούμενες δεξιότητες ενισχύουν πρακτικές 
ασκήσεις, εργαστήρια για τις βοηθητικές αρχαϊστο−
ρικές επιστήμες (Επιγραφική, Νομισματική κ.ά.) ή και η 
συμμετοχή σε έρευνα πεδίου. Παράλληλα, ενθαρρύνεται 
η δημιουργική αξιοποίηση των σύγχρονων θεωρητικών 
προσεγγίσεων στις ανθρωπιστικές επιστήμες, για την 
παραγωγή καινοτόμου ιστορικής γνώσης. Η κατεύθυνση 
της Κλασικής Αρχαιολογίας καλύπτει το χρονικό φά−
σμα από την αυγή του ελληνικού πολιτισμού έως και 
την ύστερη αρχαιότητα. Επικεντρώνεται στην κάλυψη 
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μιας ή περισσοτέρων χρονικών περιόδων και ποικίλων 
όψεων της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής κοινωνίας, 
καθώς και των σχέσεων των Ελλήνων και των Ρωμαί−
ων με άλλους λαούς και πολιτισμούς της Μεσογείου. 
Εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με τις θεωρητικές και 
επιστημολογικές προσεγγίσεις της Κλασικής Αρχαιολο−
γίας, και τους εκπαιδεύει στην συγγραφή και σύνθεση 
επιστημονικά τεκμηριωμένων κειμένων ακόμη και με 
ανασκαφικό αδημοσίευτο υλικό.

Η κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας καλύπτει 
το χρονικό φάσμα από την Παλαιολιθική Εποχή μέχρι και 
την Εποχή του Χαλκού. Επικεντρώνεται στη διεπιστημο−
νική και διαπολιτισμική κριτική μελέτη της υλικής και συμ−
βολικής παραγωγής των κοινωνιών στην Κρήτη, το Αιγαίο 
και τη Μεσόγειο. Εξοικειώνει τους φοιτητές/τριες με τις 
διεθνείς αναλυτικές και θεωρητικές μεθοδολογικές και 
επιστημολογικές προσεγγίσεις στην Προϊστορία. Τους/τις 
εκπαιδεύει στους επιστημονικούς τρόπους τεκμηρίωσης 
και συγγραφής σεμιναριακων εργασιών.

Οι φοιτητές των δυο τελευταίων αρχαιολογικών κα−
τευθύνσεων εκπαιδεύονται στην έρευνα πεδίου και τη 
μελέτη αρχαιολογικού υλικού για δημοσίευση, μέσα 
από την υποχρεωτική συμμετοχή τους σε: α) Πρακτικές 
Ασκήσεις στις ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες 
του Πανεπιστημίου − ή σε όσες συμμετέχουν διδάσκο−
ντες/ούσες του Π.Μ.Σ. − και β) Επιτόπιες Ασκήσεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, συλλογές κ.ά. στην 
Ελλάδα και το 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» απονέμει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής 
κατευθύνσεις: Ι) στην Κλασική Αρχαιολογία, II) την Αρ−
χαία Ιστορία και III) την Προϊστορική Αρχαιολογία.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη−
μάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πολιτισμικών Σπου−
δών, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 
Φιλοσοφίας−Παιδαγωγικής−Ψυχολογίας, Κοινωνιολογί−
ας, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχο−
λών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι−
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιού−
χοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. στην 
Κλασική Αρχαιολογία, την Αρχαία Ιστορία και την Προ−
ϊστορική Αρχαιολογία ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης απαιτείται ο μεταπτυχιακός φοιτητής να 
συγκεντρώσει συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS).

Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεού−
ται:

α) να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5) Μεταπτυ−
χιακά Σεμινάρια, αντιστοιχίας δώδεκα (12) πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) το καθένα, και να συγκεντρώσει εξήντα 
(60) πιστωτικές μονάδες.

Προβλέπονται δύο γενικές κατηγορίες σεμιναριακών 
μαθημάτων: κύρια και παράπλευρα. Κύρια είναι σεμινα−
ριακά μαθήματα της Κλασικής Αρχαιολογίας για την 
κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας, της Προϊστο−
ρικής Αρχαιολογίας για την κατεύθυνση της Προϊστο−
ρικής Αρχαιολογίας, και της Αρχαίας Ιστορίας για την 
κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας. Παράπλευρα είναι τα 
σεμιναριακά μαθήματα των άλλων κατευθύνσεων του 
Π.Μ.Σ., ειδικά σεμιναριακά μαθήματα που προσφέρονται 
από το πρόγραμμα, και ανάλογα με την κατεύθυνση, 
σεμινάρια Κλασικής φιλολογίας, Αρχαίας Ελληνικής Φι−
λοσοφίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας κ.τ.λ., που 
προσφέρονται από τα Π.Μ.Σ. των άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Από τα πέντε σεμιναριακά μαθήματα, τα τρία πρέπει 
να επιλεγούν από την κύρια κατεύθυνση που έχει επι−
λέξει ο μεταπτυχιακός φοιτητής.

Τα υπόλοιπα δύο παράπλευρα σεμιναριακά μαθήματα 
μπορεί να είναι διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου 
μεταξύ τους και να επιλέγονται εναλλακτικά είτε από 
τα προσφερόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είτε από ειδικά 
σεμιναριακά μαθήματα από άλλες, συναφείς με την Αρ−
χαιολογία επιστημονικές κατευθύνσεις (π.χ. επιγραφική, 
αρχαιομετρία, γεωαρχαιολογία, οστεοαρχαιολογία).

β) να συμμετάσχει επιτυχώς σε εντατικές, εξειδικευ−
μένες δράσεις μικρότερης χρονικής διάρκειας από αυτή 
των σεμιναριακών μαθημάτων, που συμπληρώνουν και 
ενισχύουν την πρακτική κατάρτιση ανά κατεύθυνση σε 
συγκεκριμένα γνωστικά πεδία και να συγκεντρώσει τρι−
άντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Συγκεκριμένα οφείλει να συμμετάσχει κατά τα δύο 
πρώτα εξάμηνα σπουδών σε Πρακτική Άσκηση η οποία 
αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο 
(2X6=12) με τίτλο «Από την ανασκαφή στην δημοσίευση» 
για την Κλασική και την Προϊστορική Αρχαιολογία, και 
«Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση» για την Αρ−
χαία Ιστορία. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να εκπονείται 
σε αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες ή ερευνητικά ινστιτούτα 
του εσωτερικού ή του εξωτερικού και μπορεί να αντι−
κατασταθεί με Εργαστήριο, εφόσον προσφέρεται από 
το Π.Μ.Σ.

Ο φοιτητής της Κλασικής και Προϊστορικής Αρχαιο−
λογίας οφείλει να συμμετέχει επίσης σε Έρευνα Πεδίου 
σε ανασκαφές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
ή σε ανασκαφές ομοειδών Τμημάτων του εσωτερικού 
ή του εξωτερικού, η οποία θα αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ 
(18) πιστωτικές μονάδες.

Για την κατεύθυνση Αρχαίας Ιστορίας οφείλει αντί−
στοιχα να συμμετέχει σε τρία Εργαστήρια και/ή Φρο−
ντιστηριακές Ασκήσεις, συνολικής αξίας δεκαοκτώ (18) 
πιστωτικών μονάδων (ισότιμα με έξι [6] πιστωτικές μονά−
δες το καθένα). Τις μονάδες αυτές μπορεί προαιρετικά 
να αντικαταστήσει με συμμετοχή σε ΄Ερευνα Πεδίου.

γ) να συντάξει και να παρουσιάσει προφορικά δη−
μοσίως στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τελική 
Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία. Η εκπόνηση και 
η επιτυχής υποστήριξη της τελικής Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).
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Οι Σεμιναριακές Εργασίες και η τελική Διπλωματική 
Μεταπτυχιακή Εργασία γράφονται κατά κανόνα στην 
ελληνική γλώσσα. Εξαιρέσεις είναι δυνατές κατά περί−
πτωση σε φοιτητές με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέ−
ποντος μέλους ΔΕΠ.

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

Ι. Κατεύθυνση Κλασικής Αρχαιολογίας
Α΄ εξάμηνο 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής 
Αρχαιολογίας 12

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο από την 
Αρχαία Ιστορία, την Προϊστορική Αρ−
χαιολογία ή από άλλο Π.Μ.Σ. του Τμή−
ματος ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ. 

12

Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι 6

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής 
Αρχαιολογίας 12

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο από την Αρ−
χαία Ιστορία, την Προϊστορική Αρχαι−
ολογία ή από άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήμα−
τος ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ. 

12

Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση II 6

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 
Κλασικής Αρχαιολογίας 12

Έρευνα Πεδίου 18

Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Σύνταξη της Μεταπτυχιακής Διπλω−
ματικής Εργασίας Ειδίκευσης 30

Σύνολο 30

II. Κατεύθυνση Αρχαίας Ιστορίας
Α΄ εξάμηνο 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας 
Ιστορίας 12

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο από την 
Κλασική Αρχαιολογία, την Προϊστορι−
κή Αρχαιολογία ή από άλλο Π.Μ.Σ. του 
Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ. 

12

Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρί−
ωση στην Αρχαία Ιστορία Ι 6

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 
Αρχαίας Ιστορίας 12

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο από την 
Κλασική Αρχαιολογία, την Προϊστο−
ρική Αρχαιολογία ή από άλλο Π.Μ.Σ. 
του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του 
Π.Κ. 

12

Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρί−
ωση στην Αρχαία Ιστορία II 6

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 
Αρχαίας Ιστορίας 12

Εργαστήριο Ι 6

Εργαστήριο II 6

Φροντιστηριακή Άσκηση στην 
Αρχαία Ιστορία 6

Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Σύνταξη της Μεταπτυχιακής Διπλω−
ματικής Εργασίας Ειδίκευσης 30

Σύνολο 30

III. Κατεύθυνση Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Α΄ εξάμηνο 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας 12

Ειδικό Σεμινάριο από συγγενικές και 
βοηθητικές της Προϊστορικής Αρχαι−
ολογίας επιστημονικές κατευθύνσεις

12

Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι 6

Σύνολο 30
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Β΄ εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας 12

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο από την 
Κλασική Αρχαιολογία, την Αρχαία 
Ιστορία ή από άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήμα−
τος ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ. 
ή ειδικό σεμινάριο

12

Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση II 6

Σύνολο 30

Γ΄ εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας 12

Έρευνα Πεδίου 18

Σύνολο 30

Δ΄ εξάμηνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Σύνταξη Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης 30

Σύνολο 30

Παρατίθεται κατάλογος σεμιναριακών μαθημάτων και από τις τρεις κατευθύνσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ECTS ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου 12 Ι

Μέταλλα: Η Κοσμηματοτεχνία στην Κρήτη, το Αιγαίο, την Ανατολική 
Μεσόγειο και την Ετρουρία στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου 12 Ι

Η Κρήτη κατά τους Ελληνιστικούς Χρόνους 12 Ι

Θάνατος: Ταφικές Πρακτικές στους Ελληνιστικούς Χρόνους 12 Ι

Ρωμαϊκά Αυτοκρατορικά Πορτρέτα στην Ελλάδα 12 Ι

Επιγραφική και Δημοκρατία 12 II

Ο Θεσμός της Δουλείας στην Αρχαϊκή και Κλασική Ελλάδα 12 II

Οι Αγορές στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο: θεσμοί και Πρακτικές 12 II

Ζητήματα της Αρχαίας Ελληνικής θρησκείας 12 II

Λατρεία Ηγεμόνων από τους Κλασικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς Χρόνους 12 II

Ανθρώπινες Δράσεις στο Προϊστορικό Αιγαίο: Μαρτυρίες από την 
Πολιτισμική Παραγωγή των Νησιών 12 III

Προϊστορία και Παιδί: Ζητήματα Ανίχνευσης και Αναπαράστασης 12 III

Τέχνη και Τεχνική στις Μινωικές Τοιχογραφίες 12 III

Αρχαιομετρικές Μέθοδοι και Παλαιοπεριβάλλον (ειδικό μάθημα) 12 III

Προϊστορικές Λιθοτεχνίες λαξευμένου και λειασμένου Λίθου 12 III

Τίτλοι Εργαστηρίων Αρχαίας Ιστορίας (Κατεύθυνση II)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ECTS

Φιλολογικά και Επιγραφικά Κείμενα 6

Νομισματική 6

Αρχαίο Δίκαιο 6

Τροποποίηση του Προγράμματος μαθημάτων και ανα−
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 
αποφάσεις οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ετησίως ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε δέκα πέντε (15) φοιτητές.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του 
ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημε−
δαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως 
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προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 5, παραγρ. 1 του 
Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει τις αναγκαίες υπο−
δομές σε κτήρια, αίθουσες και γραφεία, βιβλιοθήκη, 
εργαστήρια, φωτοθήκη καθώς και σύγχρονες και ηλε−
κτρονικές υπηρεσίες και δίκτυα που απαιτούνται για 
τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Αρχαίος 
Μεσογειακός Κόσμος».

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαίος 
Μεσογειακός Κόσμος» θα λειτουργήσει μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2020−2021, με την επιφύλαξη των δια−
τάξεων του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Με−
σογειακός Κόσμος» ανέρχεται στο ποσό των 21.000,00 
ευρώ και κατανέμεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 
κατεύθυνσης σε:

Κόστος εξοπλισμού 
και υλικοτεχνικής υποδομής 3.000,00

Αγορά αναλωσίμων 1.000,00

Αγορά βιβλίων 6.000,00

Δαπάνες μετακίνησης 1.500,00

Επιτόπια άσκηση 9.500,00

Σύνολο 21.000,00

Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον 
Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, το υπόλοι−
πο μέρος θα καλυφθεί από ερευνητικά προγράμματα, 
χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 θα 
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 79264/Β7 (4)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 44166/Β7 (ΦΕΚ 901/

τ.Β΄/1.7.2005) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρ−
κολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ιν−
στιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τε−
χνολογίας και ΄Ερευνας (Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.) – Αναμόρφωση 
του Προγράμματος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, και ιδίως το άρθρο 

6, παρ. 3 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156, τ. Α΄, 04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ. Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13, 
παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02−8−2005) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 44166/Β7 (ΦΕΚ 901/τ. Β΄/1.7.2005) 
υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία του Τμή−
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης».

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο−
λογίας (συνεδρία 19.06.2013).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 
314η/27.06.2013).

8. Το υπ’ αριθμ. 1163/27.09.2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 

9. Το υπ’ αριθμ. 342/24−02−2014) έγγραφο του προ−
έδρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

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

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 44166/Β7 (ΦΕΚ 901/τ.
Β΄/01.07.2005) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι−
στημίου Κρήτης, ως εξής:
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