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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2974 (1)
Ίδρυση και Λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Cultural Heritage Materials and 
Technologies» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογί−
ας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανε−
πιστημίου Πελοποννήσου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16.7.2008

«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του

Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008) και του άρθρου 27 
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και του άρθρου 37,
παρ 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄) και του άρθρου 34 
του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

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

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. Υ18 (ΦΕΚ 2748/Β΄/2.12.2011) κοινή 
υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».

6. Το Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28.5.2013) «Κατάργηση 
και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και 
Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».

7. Το απόσπασμα πρακτικών της 5ης Συνεδρίασης 
της 19.3.2015 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πο−
λιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της 48ης συνεδρίασης 
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελο−
ποννήσου (21.4.2015)

9. Το υπ’ αριθμ. 1223/1.4.2014, έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Την Ίδρυση και τη Λειτουργία Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Cultural Heritage Materials 
and Technologies» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τo Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πο−
λιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τον τίτλο «Cultural Heritage Materials 
and Technologies», από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015−2016, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ 
τ.Α΄/16.7.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του Προγράμματος Cultural Heritage 
Materials and Technologies είναι η παροχή εξειδικευ−
μένων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιστημονικών 
γνώσεων σε πτυχιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης στο 
θεματικό πεδίο της έρευνας και εφαρμογών των νέων 
τεχνολογιών για την πολιτισμική κληρονομιά και τα υλι−
κά της. Σκοπό αποτελεί η βελτίωση γνώσεων και δεξιο−
τήτων των αποφοίτων του να μετέχουν, να κατανοούν 
και να ερμηνεύουν σχετιζόμενα ερευνητικά προγράμ−
ματα και αποτελέσματα, να μπορούν να εκπονήσουν 
αυτόνομα μεταπτυχιακή έρευνα και να εργάζονται σε 
ανταγωνιστικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Άρθρο 3
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (ΜΔΕ) με τίτλο «Cultural Heritage Materials and 
Technologies».

Άρθρο 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων 
ανθρωπιστικών, θετικών επιστημών και ειδικοτήτων μη−
χανικών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 
πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντι−
κειμένου.

Άρθρο 5
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το ΠΜΣ είναι εντατικό, ελάχιστης χρονικής διάρκειας 
ένα πλήρες έτος, χωρίς δυνατότητα μερικής φοίτησης. 
Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον 
εξαμήνου αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της μετα−
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε πα−
ρακολούθηση οχτώ μεταπτυχιακών μαθημάτων και 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η 
οποία πραγματοποιείται μετά το πέρας του Β Εξαμή−
νου σπουδών.

β. Τα μαθήματα παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους 
και υποχρεωτικής φοίτησης.

γ. Η αποκλειστική γλώσσα διδασκαλίας των μαθημά−
των και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι 
η Αγγλική.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ ECTS

Α1 Landscape Archaeology and 
Cultural Heritage Management 7

Α2
Archaeometry I: Approaches 
for Archaeology and Cultural 

Heritage
8

Α3
Archaeometry II: Non−Destructive 

and Innovative Methodologies
for Cultural Heritage

8

Α4
Laboratory Practices: Use 
of Laboratory and Portable 

Instrumentation
7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

B ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ ECTS

Β1 Environmental and Remote 
Studies for Cultural Heritage 8

Β2
Information Communication 
Technologies for Cultural 

Heritage
8

Β3
Field Prospection and Computing 

Technologies for Cultural 
Heritage

7

Β4
Computing Practices: GIS, 
Statistical Analysis and 

Computing Aided Applications
7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ECTS
Diploma Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 90 ECTS

1. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται 
από το μεταπτυχιακό φοιτητή να παρακολουθήσει και 
να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα και να 
εκπονήσει με επιτυχία την μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία (diploma thesis).

2. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ−
γασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, θα παρακολου−
θείται από τον επιβλέποντα καθηγητή του, που ορίζεται 
από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Η εξέταση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από 
διμελή εξεταστική επιτροπή αποτελούμενη από τον επι−
βλέποντα καθηγητή και ακόμη άλλο ένα μέλος ΔΕΠ ή 
ΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ εντάσσονται 
πλήρως στις δραστηριότητες του Τμήματος Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με συμμετοχή σε 
ερευνητικές, διδακτικές και λοιπές δραστηριότητες.
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4. Το παρόν ΠΜΣ είναι δυνατόν να συνεργάζεται με 
Διαπανεπιστημιακές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως τα Προγράμματα ERASMUS, SOCRATES 
και με άλλες δραστηριότητες συνεργασίας με Ιδρύματα 
Πανεπιστημιακού Τομέα του εξωτερικού. Στο πλαίσιο 
των συνεργασιών αυτών ή άλλων συναφών, θα επιτρέ−
πεται η πρόσκληση Καθηγητών Ιδρυμάτων Πανεπιστη−
μιακού Τομέα ή Ερευνητών Ερευνητικών Ιδρυμάτων για 
τη διδασκαλία διδακτικών ενοτήτων, ενώ θα επιτρέπεται 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ και η μετάβα−
σή τους στα συνεργαζόμενα ιδρύματα για την εκπόνηση 
μέρους ή του συνόλου της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Σε κάθε περίπτωση συνεργασίας απαιτείται 
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 7
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται σε 30
ανά προκήρυξη, δηλαδή κάθε έτος. Υποψήφιοι που ισο−
ψηφούν με τον τελευταίο επιτυχόντα θεωρούνται επιλέ−
ξιμοι και θα μπορούν να εγγράφονται καθ’ υπέρβαση των 
30 εισακτέων και μέχρι του αριθμού των 3 υποψηφίων.

Άρθρο 8
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχεί−
ρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελο−
ποννήσου, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου, μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, 
μέλη ΕΠ ΤΕΙ, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών 
κέντρων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄).

Η γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ θα εδράζεται 
στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πο−
λιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Διάφορες διοικητικές, τεχνικές, γραμματειακές και λοι−
πές ανάγκες του προγράμματος θα καλύπτονται από 
πόρους του ΠΜΣ.

Άρθρο 9
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Όσον αφορά στους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας 
του ΠΜΣ και γραμματεία του ΠΜΣ), και στον εξοπλι−
σμό, οι ανάγκες θα καλυφθούν από τους υπάρχοντες 
χώρους, τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Εργαστηρίου 
Αρχαιομετρίας και εν γένει τον εξοπλισμό του Τμήματος 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 
Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και 
από κοινόχρηστες υποδομές της Σχολής Ανθρωπιστι−
κών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (βιβλιοθήκη, 
αίθουσες υπολογιστών, κλπ).

Άρθρο 10
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
80, παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6.9.2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτείται με δίδακτρα το 
ύψος των οποίων ορίζεται στο ποσό των 4.000 ευρώ. 
Τυχόν αναπροσαρμογή αυτών θα γίνεται με εισήγηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής στην Γενική Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημί−
ου Πελοποννήσου και κατόπιν σχετικής απόφασης της 
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελο−
ποννήσου, η οποία θα ανακοινώνεται με την προκήρυξη 
της λειτουργίας του προγράμματος κάθε ακαδημαϊκού 
έτους. 

Επίσης χρηματοδότηση μπορεί να γίνεται και από α) 
δωρεές, β) χορηγίες, γ) από δημόσιες επιχορηγήσεις, 
δ) υποτροφίες ε) ερευνητικά προγράμματα και στ) από 
μείωση των κρατήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ 
τ.Α΄/16.7.2008) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους 
λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δα−
πάνες ανέρχεται στο ποσό των 78.000 € και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος 
σε €

Αμοιβές–αποζημιώσεις του διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 47.000

Υποτροφίες 4.000
Δαπάνες μετακινήσεων 12.000
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 2.000
Αναλώσιμα 1.000
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού−
λογισμικού 7.000

Δαπάνες Δημοσιότητας 2.000
Άλλες Δαπάνες 3.000
Σύνολο 78.000

Άρθρο 12
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ρυθμίσεις που αναφέρονται στις εντάξεις υποψηφί−
ων διδακτόρων και τυχόν αλλαγές στα μαθήματα του 
ΠΜΣ γίνονται με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής 
στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 
Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κατόπιν 
σχετικής απόφασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 15 Μαΐου 2015

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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