
  

Φιλοζοθική Σχολή– Απόθοιηοι Τμήμαηος Ιζηορίας & 
Αρχαιολογίας  
Σα γνωςτικά αντικείμενα που 
ςυντονίζουν οι Σομείσ του Σμήματοσ 
Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ τησ 
Υιλοςοφικήσ χολήσ του 
Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων 
καθορίζονται ωσ εξήσ: 
 

Σομέασ Ιςτορίασ Νεότερων Φρόνων  
 

Νεότερη Ελληνική Ιςτορία: Πολιτική, 
Κοινωνική και Οικονομική Ιςτορία του 
Νεότερου Ελληνιςμού: Βενετοκρατία 
και Οθωμανική Κυριαρχία, Οργάνωςη 
και Λειτουργία του Νεοελληνικού 
Κράτουσ. 
Νεότερη Ευρωπαΰκή Ιςτορία: Νεότερη 
Ιςτορία τησ Ευρώπησ. 
Νεότερη Βαλκανική Ιςτορία: 
Κοινωνικέσ, Οικονομικέσ και Πολιτικέσ 
Πτυχέσ τησ Ιςτορίασ των Βαλκανικών 
Λαών από το 15ο ωσ τον 20ο αιώνα. 
Ζητήματα Ιςτοριογραφίασ και 
υγκρότηςησ τησ υλλογικήσ Μνήμησ 
ςτα Βαλκανικά Εθνικά Κράτη. 
 

Σομέασ Αρχαιολογίασ και Ιςτορίασ τησ 
Σέχνησ 
Προΰςτορική Αρχαιολογία: 
Παλαιολιθική και Νεολιθική Εποχή, 
Προΰςτορία και Πρωτοΰςτορία 

(Κυκλαδικόσ Πολιτιςμόσ, Μινωικόσ και 
Μυκηναΰκόσ Πολιτιςμόσ). 
Κλαςική Αρχαιολογία: Γεωμετρική και 
Αρχαΰκή Περίοδοσ, Κλαςική Περίοδοσ 
(5οσ - 4οσ αι. π.Φ.), Ελληνιςτική και 
Ρωμαΰκή Περίοδοσ. 
Βυζαντινή Αρχαιολογία: 
Παλαιοχριςτιανική Περίοδοσ, Βυζαντινή 
Περίοδοσ, Μεταβυζαντινή Σέχνη. 
Ιςτορία Νεότερησ Σέχνησ: Από την 
Αναγέννηςη μέχρι τον 20ο αιώνα. 
 

Σομέασ Αρχαίασ και Μεςαιωνικήσ 
Ιςτορίασ 
Αρχαία Ελληνική Ιςτορία: Ιςτορία τησ 
Αρχαίασ Ελλάδασ από την Προΰςτορική 
Περίοδο μέχρι τον 3ο μ.Φ. αιώνα. 
Επιγραφική: Μελέτη των Αρχαίων 
Ελληνικών Επιγραφών ωσ βαςικών 
ιςτορικών πηγών. 
Ρωμαΰκή Ιςτορία: Ιςτορία του 
Ρωμαΰκού Κόςμου από την Ίδρυςη τησ 
Ρώμησ μέχρι και τουσ Αυτοκρατορικούσ 
Φρόνουσ. 
Βυζαντινή Ιςτορία: Ιςτορία των 
Θεςμών, Πολιτική, Κοινωνική, 
Οικονομική και Πνευματική Ιςτορία του 
Βυζαντινού Κράτουσ από τον 4ο έωσ 
15ο αι. μ.Φ. και των χέςεών του με τον 

Αραβικό Κόςμο και Πολιτιςμό, 
Βυζαντινή φραγιςτική και 
Νομιςματική. 
Μεςαιωνική Βαλκανική Ιςτορία: 
Ιςτορία των Βαλκανικών Λαών από 
τον 6ο ωσ το 15ο αιώνα. 
Μεςαιωνική Ευρωπαΰκή Ιςτορία: 
Κοινωνία, Οικονομία και Θεςμοί τησ 
Μεςαιωνικήσ Ευρώπησ. 
 

Σομέασ Λαογραφίασ  
Πολιτιςμόσ τησ Παραδοςιακήσ 
Κοινωνίασ (Λαΰκόσ Πολιτιςμόσ) 15οσ 
αι. - 20οσ αι.: Θεωρητικέσ 
Κατευθύνςεισ τησ Ελληνικήσ 
Λαογραφίασ και τησ Ανθρωπολογίασ. 
Παραδοςιακή Κοινωνία τησ 
Σουρκοκρατίασ (οικονομικοί 
μηχανιςμοί και κοινωνικέσ 
ςυμπεριφορέσ). Κοινωνικέσ Δομέσ και 
Ζητήματα Σαυτοτήτων. Τλική Ζωή 
(ενδυματολογία, προβιομηχανική 
τεχνολογία, μουςειολογικέσ 
πρακτικέσ). Εθιμική Ζωή 
(αναπαραςτάςεισ και τελετουργίεσ τησ 
παράδοςησ, μαγεία, λαΰκή λογοτεχνία, 
δημοτικό τραγούδι). 

Η εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο έρεη σο ζηόρν ηε δηδαζθαιία ηεο κεζνδνινγίαο 

γηα ηελ επίιπζε παιαηώλ θαη λέσλ επηζηεκνληθώλ πξνβιεκάησλ, ηελ θαζνδήγεζε ζηνλ εληνπηζκό θαη έξεπλα ησλ 

αξρεηαθώλ πεγώλ, ζηνλ εμνπιηζκό ησλ θνηηεηώλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο πάλσ ζηηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ησλ 

Ιζηνξηθώλ θαη Αξραηνινγηθώλ Σπνπδώλ, θαζώο θαη ηεο Λανγξαθίαο. Οη απόθνηηνη απαζρνινύληαη θπξίσο ζηε 

Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε, Δεκόζηα θαη Ιδησηηθή. Πνιινί, όκσο, θαηεπζύλνληαη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 

εζσηεξηθό ή ην εμσηεξηθό ή ζε αληίζηνηρα εξεπλεηηθά θέληξα.  

Γηα ην ιόγν απηό ζην πξνπηπρηαθό πξόγξακκα ζπλππάξρνπλ καζήκαηα θνξκνύ θαη καζήκαηα ύιεο (ππνρξεσηηθά θαη 

θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά), ηα καζήκαηα ησλ μέλσλ γισζζώλ (αγγιηθά, γαιιηθά, ηηαιηθά, γεξκαληθά) θαη ηα καζήκαηα 

πνπ πξνζθέξνληαη από ηα κέιε ΔΕΠ άιισλ ηκεκάησλ. Η εθπαίδεπζε ζπκπιεξώλεηαη κε ζεκηλάξηα-ζπλέδξηα, δηαιέμεηο 

ειιήλσλ θαη μέλσλ επηζηεκόλσλ, εξγαζίεο θαη εηδηθά καζήκαηα (ζρέδην-θσηνγξαθία). Παξάιιεια νη θνηηεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζε αλαζθαθέο, επηηόπηεο έξεπλεο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ζε αζθήζεηο θαη κειέηεο αξρεηαθώλ ζπιιόγσλ, 

εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θιπ. 
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Σύμθωνα με ηη διεθνή 

βιβλιογραθία οι απόθοιηοι ηοσ 

ημήμαηος Ιζηορικού Αρταιολογικού 

μπορούν να εργαζηούν  ως  

Archaeologist 

Heritagemanager 

Historicbuildingsinspector/co

nservationofficer 

Museumeducationofficer 

Museum/gallerycurator 

Museum/galleryexhibitionsoff

icer 

είηε ως  

Archivist 

Cartographer 

Highereducationlecturer 

Socialresearcher 

Tourismofficer 

 

Οι απόφοιτοι του Σμήματοσ 
Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ με 
βάςη τισ επιςτημονικέσ τουσ 
γνώςεισ έχουν ένα ευρύ πεδίο 
εργαςιακών επιλογών όπωσ:  
• Ωσ εκπαιδευτικοί ςτη δημόςια 
και ιδιωτική εκπαίδευςη και 
κατάρτιςη. 
• Οι απόφοιτοι εντάςςονται 
ςτον κλάδο ΠΕ02 Υιλολόγων 
και έχουν δικαίωμα να 
διοριςθούν ωσ καθηγητέσ ςτη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευςη, 
αλλά και ωσ καθηγητέσ – 
εκπαιδευτικοί ςε διάφορεσ 
ςχολέσ του ΟΑΕΔ, Ι.Ε.Κ. , ΚΕΚ 
καθώσ και ςε ςεμινάρια για 
διδαςκαλία Ελληνικών ςε 
προγράμματα Αναλφαβητιςμού 
και ςε Ομάδεσ Κοινωνικών 
Αποκλειςμένων. 
• ε ερευνητικά ιδρύματα, 
κέντρα μελετών, υπηρεςίεσ 
αρχείων, βιβλιοθήκεσ, μουςεία, 
και ςτον Ελληνικό Οργανιςμό 
Σουριςμού. 
•  Ωσ επιςτημονικό και 
ερευνητικό προςωπικό ςε 
κέντρα και υπηρεςίεσ του 
δημόςιου και του ιδιωτικού 
τομέα. 
• Ωσ ξεναγοί  μέςω του 
Τπουργείου Σουριςμού 
• ε πνευματικά κέντρα και 

φορείσ προβολήσ και ανάδειξησ 
τησ πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ. 
• ε αρχαιολογικέσ αναςκαφέσ 
του Τπουργείου Πολιτιςμού, 
ςτην Αρχαιολογική Τπηρεςία, 
ςτην Σοπική Αυτοδιοίκηςη. 
• ε διπλωματική υπηρεςία του 
Τπουργείου Εξωτερικών. 
• τον έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο. 
 

Όπωσ προκύπτει από τη μελέτη 
«οι Αρχαιολόγοι ςτην Ελλάδα»  
του υλλόγου Ελλήνων 
Αρχαιολόγων, ο  βαςικόσ 
εργοδότησ ςτον τομέα τησ 
αρχαιολογίασ ςτην Ελλάδα είναι 
το Τπουργείο Πολιτιςμού, με τισ 
κεντρικέσ, τισ περιφερειακέσ και 
τισ ειδικέσ περιφερειακέσ του 
υπηρεςίεσ. το ςύνολο των 
1856 αρχαιολόγων που 
περιλαμβάνονται ςτισ 
απαντήςεισ των ανωτέρω 
φορέων οι 1556 εργάζονται ςτισ 
υπηρεςίεσ του Τπουργείου 
Πολιτιςμού, ποςοςτό 64%. τα 
πανεπιςτήμια εργάζονται 140 
αρχαιολόγοι, ποςοςτό 7%, και 
ςτισ 14 από τισ 17 ξένεσ 
αρχαιολογικέσ ςχολέσ 67 
αρχαιολόγοι, ποςοςτό 4%. 
Μικρότεροι είναι οι αριθμοί 
αρχαιολόγων που εργάζονται ςε 
τρία ιδιωτικά μουςεία (36, 
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 Επαγγέλμαηα                           
  

 
ποςοςτό 2%), ςε ερευνητικά ιδρύματα (24, ποςοςτό 1%) κ αι τέλοσ 
ωσ ξεναγοί (33, ποςοςτό 2%).  
(http://www.discoveringarchaeologists.eu/national_reports/DISCO_E
L_national_Greek.pdf) 
 

 

 

 

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 

Ο ηζηνξηθόο - αξραηνιόγνο θαη εηδηθόο 

δηαρείξηζεο πνιηηηζκηθώλ αγαζώλ έρεη 

ηα ίδηα δηθαηώκαηα κε ηνλ αξραηνιόγν 

θαη ηνλ ηζηνξηθό.  

Τα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ησλ 

αξραηνιόγσλ έρνπλ θαηνρπξσζεί θαη 

νξίδνληαη ξεηά, ζύκθσλα κε ην Π.Δ. 

941/77 (ΦΕΚ 320/η. Α΄/17-10-77). 

Ένασ Αρχαιολόγοσ μπορεί να 
μετεκπαιδευθεί ςτη μουςειολογία 
όχι μόνο για παραδοςιακέσ 
αρχαιολογικέσ ςυλλογέσ αλλά και 
για τισ ςυλλογέσ τησ Ιατρικήσ, 
Οδοντιατρικήσ, Γεωλογίασ, 
Βιολογίασ, κλπ  

(http://www.museum-
studies.uoa.gr/01DAntikeimeno.ht
m)  

Πρόςθετεσ πηγέσ  
 

Για την ανάκτηςη περιςςότερων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επιςκεφθούν τισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ:  
 

Ενώςεισ και Οργανιςμοί  
 

•  Ένωςη Αρχαιολόγων Ελλάδασ, «ΗΩ», http://www.eos-
archaeo.gr/  

• ύλλογοσ Ελλήνων Αρχαιολόγων,  
http://www.sea.org.gr/default.aspx  

•Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, http://www.eie.gr/  

•Ελληνική Εταιρεία Μουςειολόγων, 
http://greekmuseologists.wordpress.com/  

• Κεντρικό Αρχαιολογικό υμβούλιο, 
http://www.yppo.gr/0/kas/kas_gr.jsp  

• Σαμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώςεων, 
http://www.tap.gr/tapadb/index.php  
 

• Τπουργείο Πολιτιςμού και Αθλητιςμού, 
http://www.culture.gr/culture/gindex.jsp  

• Πανελλήνια Ένωςη Υιλολόγων, http://www.p-e-f.gr  

• Η εν Αθήναισ Αρχαιολογική Εταιρεία,  
http://www.archetai.gr/site/index.php  

• Society for American Archaeology (SAA), http://www.saa.org  

• Council for British Archaeology, http://new.archaeologyuk.org/ 

 
Φρήςιμεσ Διεθνείσ Ιςτοςελίδεσ : 
   
•Anthropology Resources on the Internet, 
http://www.anthropologie.net/ , The world-wide web virtual library 
of anthropology, from AnthroTECH 
 

•Archaeology, Antiquities, Theft and Looting, http://www.museum-
security.org/artifacts-saz.htm , Possibly the most comprehensive 
bibliography of weblinks on the theft of art and artifacts  
 

•Earthwatch Institute, http://eu.earthwatch.org/ , Supports 
scientific field research worldwide, including archaeological projects 
 

•ICOMOS, http://www.icomos.org/fr/, The International Council on 
Monuments and Sites, including documents and information on 
ICOMOS events and committees  



 

 

 

Χρήζιμες Πληροθορίες              
    

•EPOCH (Excellence in Processing Open Cultural Heritage), 
http://www.epochnet.org/idex.php?option=com_content&task=view&id=
212&Itemid=357, A network of European cultural institutions working to 
improve applications of information and communication technologies to 
cultural heritage 
 

•Global Heritage Fund, http://www.globalheritagefund.org/, A non-profit 
organization devoted to the preservation of endangered cultural heritage 
sites in the developing world, employing conservation science, and 
community involvement to realize that goal 
 
 

•International Cultural Property Protection, http://eca.state.gov/cultural-
heritage-center/cultural-property-protection, Recent reports of looting, 
theft, prosecution, and recovery, U.S. and international cultural property 
laws and conventions, and links--from the U.S. State Department. 
• National Geographic Society, http://www.nationalgeographic.com/, 
Online stories as well as links to National Geographic Magazine and 
television shows  
 

•National Trust for Historic Preservation,  
http://www.preservationnation.org/,Information about the trust's 
services, programs, and membership  
 

•Peabody Museum of Archaeology & Ethnology,  
https://www.peabody.harvard.edu/, The Museum has archaeological 
exhibitions and programs, with strong collections from North and Central 
America and the Pacific Islands. The Museum also has an online collections 
database.  
 

•World Heritage, http://whc.unesco.org/, List of cultural and natural sites on 
the World Heritage list  
 

•WWW Virtual Library: Museums, http://icom.museum/,  The world-wide 
web virtual library of museums, from ICOM.  
•Yahoo! Museums, 
http://dir.yahoo.com/arts/museums__galleries__and_centers/, Yahoo!'s 
index to museums and galleries 
 

•Archaeological Resource Guide for Europe,http://odur.let.rug.nl/~arge/ 
 

•ADS, Archaeology Data Service, http://archaeologydataservice.ac.uk/ 

 

 

 

 

Video: What do archaeologists 

do?  

http://www.bbc.co.uk/learningzo

ne/clips/what-do-archaeologists-

do/3346.html   

 

 


