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ΧΑΙΤΕΦΙΥΞΡΥ 

 

 

Ρ Ρδθγόσ του Οζου Σρογράμματοσ Υπουδϊν είναι ζνασ χάρτθσ ακαδθμαϊκϊν 

δραςτθριοτιτων και λειτουργιϊν, ςτισ οποίεσ δικαιοφςκε πλζον να ςυμμετάςχετε. 

Σρόκειται για μια ςθματοδότθςθ τθσ πορείασ τθσ τετραετοφσ φοίτθςισ ςασ, προκειμζνου 

να γνωρίηετε τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ που κζτει το Σρόγραμμά ςασ, κακϊσ, επίςθσ, 

και τισ επιλογζσ και δυνατότθτεσ που ςασ προςφζρει. Ωσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ του 

Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, καλείςτε να ανταποκρικείτε ςτισ ιςχφουςεσ απαιτιςεισ, να 

εκπλθρϊςετε τισ υποχρεϊςεισ ςασ, να προβείτε ςτισ επιλογζσ ςασ και να αξιοποιιςετε τισ 

παρεχόμενεσ δυνατότθτεσ. λοι εμείσ, το προςωπικό του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, ςασ 

ςυγχαίρουμε για τθν επιτυχία ςασ και ςασ προςκαλοφμε εκκφμωσ ςε μία εποικοδομθτικι 

ςυνεργαςία. Δεν χρειάηεται να τονίςουμε ότι θ επιςτθμονικι ςασ πρόοδοσ είναι το κφριο 

μζλθμά μασ. μωσ, αυτι θ πρόοδοσ δεν μπορεί να επιτευχκεί χωρίσ τθ δικι ςασ ςκλθρι 

προςπάκεια, δθλαδι χωρίσ τθν ενεργό ςυμμετοχι ςασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, όπωσ 

και ςτισ επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ του Φμιματόσ μασ. 

Θ φιλοςοφία, ωσ άςκθςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, είναι το ριψοκίνδυνο εγχείρθμα 

κατανόθςθσ και νοθματοδότθςθσ των ανκρωπίνων. Αποκτϊντασ, χάρθ ςτθν εκπαίδευςθ 

που κα λάβετε μαηί μασ, τισ αναγκαίεσ γνϊςεισ γι’ αυτζσ τισ αναηθτιςεισ, κα καταςτιςετε 

αιςκθτι τθν παρουςία ςασ μζςα ςτθν κοινωνικoπολιτικι πραγματικότθτα, φζρνοντασ, 

μζςω τθσ διδαςκαλίασ ςασ, τουσ νζουσ ανκρϊπουσ ςε επαφι με τθν ιςτορία των ιδεϊν, και 

πολφ πικανόν, ςυμβάλλοντασ και οι ίδιοι, με τθ γραφίδα ςασ, ςτθ ςυηιτθςθ γφρω από 

καίρια ηθτιματα πανανκρϊπινου ενδιαφζροντοσ. Ρ ρόλοσ που πρόκειται να αναλάβετε 

είναι ςθμαντικόσ, κακόςον, όπωσ είπε κι ο Ι. Ξπερλίν, «όταν οι ιδζεσ παραμελοφνται από 

αυτοφσ που κα ζπρεπε να τισ καλλιεργοφν – δθλαδι από αυτοφσ που ζχουν εκπαιδευτεί να 

τισ ςτοχάηονται κριτικά – μερικζσ φορζσ αποκτοφν μιαν ανεξζλεγκτθ ορμι και μιαν 

ακατανίκθτθ εξουςία επί του ανκρϊπινου πλικουσ, με ςυνζπεια να τείνουν να προςλάβουν 

διαςτάςεισ τόςο βίαιεσ, που δεν μποροφν πλζον να επθρεάηονται από τθν ορκολογικι 

κριτικι». 

Φα φοιτθτικά ςασ χρόνια, λοιπόν, αποτελοφν, για ςασ, τθν ευκαιρία να γνωρίςετε, 

διαχρονικά, τθν παραγωγι των εννοιϊν, των αρχϊν και των νοθμάτων ςτθν οποία 

ςυνίςταται θ φιλοςοφικι δραςτθριότθτα, αναμετρϊμενθ με τισ άκριτεσ απόψεισ, τουσ 

δογματιςμοφσ και τισ παγιωμζνεσ βιοκεωρίεσ. Για τον ίδιο λόγο, αυτά τα χρόνια αποτελοφν, 

ςυνάμα, και τθν κοινι μασ, ςτο εξισ, υποχρζωςθ να δείξουμε ότι θ ανκρϊπινθ ςκζψθ δεν 

μπορεί να περιορίηεται ςτισ λειτουργίεσ ενόσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, κακϊσ και να 

διαβεβαιϊςουμε ότι οι κθςαυροί του ανκρϊπινου ςτοχαςμοφ δεν κινδυνεφουν να 

εξανεμιςκοφν, ενϊ εξακολουκοφν να εμπλουτίηονται. 
 

Μαλϊσ ιρκατε ςτο κοινό μασ ταξίδι! 

 

Θ Σρόεδροσ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ 

 

Ευγενία (Βάνα) Οικολαΐδου-Μυριανίδου 

Μακθγιτρια Σολιτικισ Φιλοςοφίασ 
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Ι. ΦΡ Ε.Μ.Σ.Α. ΜΑΙ ΦΡ ΦΞΘΞΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

 
ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΣΤΩΦΡ 

1. ΦΡ Ε.Μ.Σ.Α. ΜΑΙ Θ ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΘ ΥΧΡΝΘ 

 

1.1 Φο Ε.Μ.Σ.Α.: ίδρυςθ, λειτουργία και διοίκθςθ 
 

Φο Εκνικό και Μαποδιςτριακό Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν (Ε.Μ.Σ.Α.) ιδρφκθκε το 1837 με αρχικό 

όνομα «Ρκϊνειο Σανεπιςτιμιο». Αποτζλεςε το πρϊτο Σανεπιςτιμιο όχι μόνο του 

ελλθνικοφ κράτουσ αλλά και ολόκλθρθσ τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου και τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ τθσ Ανατολικισ Ξεςογείου. Φο 1932 ζλαβε τθν ονομαςία «Εκνικόν και 

Μαποδιςτριακόν Σανεπιςτιμιον Ακθνϊν», τθν οποία διατθρεί ζωσ ςιμερα. Φο Ε.Μ.Σ.Α. είναι 

Οομικό Σρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου, κατά τον νόμο πλιρωσ αυτοδιοικοφμενο, υπαγόμενο 

ςε κανόνεσ του δθμοςίου δικαίου και εποπτευόμενο από το Χπουργείο Σαιδείασ και 

Θρθςκευμάτων. 

Φο Ε.Μ.Σ.Α. ζχει ςιμερα 9 Υχολζσ που περιλαμβάνουν 43 Φμιματα, τα οποία 

οργανϊνουν και λειτουργοφν προγράμματα προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. Θ 

ελάχιςτθ διάρκεια φοίτθςθσ ςτα περιςςότερα Φμιματα είναι οκτϊ εξάμθνα. ργανα 

διοίκθςθσ του Ε.Μ.Σ.Α. είναι, ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο που ιςχφει για τα Α.Ε.Ι., θ 

Υφγκλθτοσ, το Σρυτανικό Υυμβοφλιο, ο Σρφτανθσ και οι Αντιπρυτάνεισ. 
 

Σρυτανικζσ αρχζσ 
 

Πρφτανθσ 

Μακθγθτισ Ξελζτιοσ-Ακανάςιοσ Δθμόπουλοσ 
 

Αντιπρφτανθσ Διοικθτικϊν Τποκζςεων 

Μακθγθτισ Ακανάςιοσ Φςακρισ 
 

Αντιπρφτανθσ Ζρευνασ και Δια Βίου Μάκθςθσ 

Μακθγθτισ Οικόλαοσ Βοφλγαρθσ 
 

Αντιπρφτανθσ Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων και Φοιτθτικισ Μζριμνασ 

Μακθγθτισ Δθμιτριοσ Μαραδιμασ 
 

Αντιπρφτανθσ Οικονομικϊν, Προγραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ 

Μακθγθτισ Δθμιτριοσ Φοφςουλθσ 

 

Εκνικό και Μαποδιςτριακό Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν (Ε.Μ.Σ.Α.) 

www.uoa.gr 

 

Ενθμερωτικό φυλλάδιο για το Ε.Μ.Σ.Α. 

https://synergasia.uoa.gr/modules/document/file.php/NOC125/SELF_PORTR

AIT_2021GR.pdf 
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1.2 Θ Φιλοςοφικι Υχολι και θ Βιβλιοκικθ τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ 
 

1.2.1 Θ Φιλοςοφικι Υχολι: ίδρυςθ, λειτουργία και διοίκθςθ 
 

Θ Φιλοςοφικι Υχολι του Ε.Μ.Σ.Α. αποτζλεςε μία από τισ 4 πρϊτεσ Υχολζσ του 

Σανεπιςτθμίου. Φο αρχικό ιδρυτικό διάταγμα του 1836 τθν αναφζρει ωσ «Υχολι γενικϊν 

επιςτθμϊν», το διορκωτικό διάταγμα του 1837 ωσ «Φιλοςοφικι Υχολι». Ρι δφο επιμζρουσ 

Υχολζσ, θ Φιλοςοφικι και θ Φυςικομακθματικι, χωρίςτθκαν τελικά το 1904. Υιμερα, θ 

Φιλοςοφικι Υχολι περιλαμβάνει 13 Φμιματα, τα οποία προςφζρουν προπτυχιακά 

προγράμματα ςπουδϊν, κακϊσ και προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, οριςμζνα από 

τα οποία είναι διατμθματικά ι διιδρυματικά. Υτθ Υχολι λειτουργοφν Βιβλιοκικθ, 4 

Ξουςεία, 24 Εργαςτιρια και 12 Μζντρα Ζρευνασ. Υτθ Φιλοςοφικι ανικει επίςθσ το 

Διατμθματικό Σρόγραμμα για τθ Διδαςκαλία τθσ Οζασ Ελλθνικισ ωσ Πζνθσ Γλϊςςασ, το 

οποίο περιλαμβάνει Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν και το Διδαςκαλείο τθσ Οζασ 

Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ/Πζνθσ Γλϊςςασ. 

Θ Μοςμθτεία (θ οποία ςυχνά αναφζρεται ωσ «Υυμβοφλιο τθσ Μοςμθτείασ») είναι το 

όργανο διοίκθςθσ τθσ Υχολισ. Θ Μοςμθτεία αποτελείται από τον Μοςμιτορα τθσ Υχολισ, 

τουσ Σροζδρουσ των Φμθμάτων, 2 εκλεγμζνουσ εκπροςϊπουσ των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν 

τθσ Υχολισ και 3 εκλεγμζνουσ εκπροςϊπουσ, ζναν ανά κατθγορία, εκ των μελϊν του λοιποφ 

διδακτικοφ και εργαςτθριακοφ προςωπικοφ τθσ Υχολισ. 
 

Μοςμιτωρ 
 

Μακθγθτισ Αχιλλζασ Χαλδαιάκθσ 

 

Μοςμθτεία Φιλοςοφικισ Υχολισ 

www.deanphil.uoa.gr 

 

1.2.2 Θ Βιβλιοκικθ τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ 
 

Θ ενοποιθμζνθ Βιβλιοκικθ τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ (ΒΦΥ) ςτεγάηεται και λειτουργεί από το 

2019 ςε νζο κτιριο ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ Υχολισ. Θ ΒΦΥ αποτελείται από 16 

βιβλιοκικεσ που εξυπθρετοφςαν τισ ανάγκεσ των ακαδθμαϊκϊν Φμθμάτων τθσ Φιλοςοφικισ 

Υχολισ, κακϊσ επίςθσ και το Διατμθματικό Σρόγραμμα για τθ Διδαςκαλία τθσ Οζασ 

Ελλθνικισ ωσ Πζνθσ Γλϊςςασ και το Διδαςκαλείο τθσ Οζασ Ελλθνικισ ωσ Δεφτερθσ/Πζνθσ 

Γλϊςςασ. 

● Υτισ αρχζσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διοργανϊνονται κατά τακτά διαςτιματα 

περιθγιςεισ των φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν ςτθ Βιβλιοκικθ, με ςτόχο τθν εξοικείωςι τουσ με το 

περιεχόμενό τθσ και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ. 
 

Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα – Σαραςκευι: 08:30 – 18:00 

Επικοινωνία: τθλ.: 210 727 7605/7905/7687, e-mail: phil@lib.uoa.gr 

 

Βιβλιοκικθ Φιλοςοφικισ Υχολισ 

www.phil.lib.uoa.gr 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΔΕΧΦΕΤΡ 

2. ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΦΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

 

2.1 Κδρυςθ του Φμιματοσ 
 

2.1.1 Ιςτορικό ίδρυςθσ – προςανατολιςμόσ του Φμιματοσ 
 

Θ ςπουδι και θ ζρευνα τθσ φιλοςοφίασ υπιρξαν πρωταρχικι μζριμνα του ιδρυτικοφ 

διατάγματοσ τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ, θ οποία ςτον Σροςωρινό Μανονιςμό τθσ (1837) 

ονομάςτθκε «Υχολι τθσ φιλοςοφίασ και τθσ άλλθσ εγκυκλίου παιδείασ»· ςτο διάταγμα του 

1837 προβλεπόταν ο διοριςμόσ τακτικοφ κακθγθτι Φιλοςοφίασ, κζςθ που κατζλαβε ο 

Οεόφυτοσ Βάμβασ, ο οποίοσ ζγινε και ο πρϊτοσ Υχολάρχθσ τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ. Ζκτοτε, 

θ φιλοςοφία ςυνζχιςε να κεραπεφεται αδιάλειπτα ςτο Ε.Μ.Σ.Α. Φο 1984, το «Φμιμα 

Φιλοςοφικόν» εντάχκθκε ωσ «Φομζασ Φιλοςοφίασ» ςτο νεοςυςτακζν τότε Φμιμα 

Φιλοςοφίασ, Σαιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ (Φ.Σ.Ψ.). Από τθν πλιρθ κατάτμθςθ του 

Φμιματοσ αυτοφ (προθγικθκε θ ίδρυςθ αυτοδφναμου Φμιματοσ Ψυχολογίασ το 2013), το 

2019, προιλκε το νζο αυτοδφναμο Φμιμα Φιλοςοφίασ, το οποίο αποτελεί φυςικό διάδοχο 

του «Φομζα Φιλοςοφίασ» του Φμιματοσ Φ.Σ.Ψ. 

Φο νζο Φμιμα Φιλοςοφίασ του Ε.Μ.Σ.Α ιδρφκθκε με τον ν. 4589/2019 (άρκρο 16) (ΦΕΜ 

13/Α/29.01.2019). Δζχκθκε φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ για πρϊτθ φορά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 

2019-2020. Αποςτολι του Φμιματοσ είναι θ καλλιζργεια και θ προαγωγι του φιλοςοφικοφ 

ςτοχαςμοφ μζςω τθσ διδαςκαλίασ και τθσ ζρευνασ, θ εκπαίδευςθ ικανϊν επιςτθμόνων ςτθν 

ζρευνα και ςτθ διδαςκαλία τθσ φιλοςοφίασ, κακϊσ και θ άρτια επιςτθμονικι κατάρτιςι 

τουσ για τθν επιςτθμονικι και επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία και εξζλιξθ. Επίςθσ, 

ςτόχοσ του Φμιματοσ είναι να ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια τθσ φιλοςοφικισ και 

ανκρωπιςτικισ παιδείασ. Φο Φμιμα Φιλοςοφίασ προςφζρει (α) Σρογράμματα 

Σροπτυχιακϊν Υπουδϊν, (β) Σρογράμματα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (1 Σ.Ξ.Υ. με τρεισ 

κατευκφνςεισ, 1 Διατμθματικό Σ.Ξ.Υ. και 1 Διιδρυματικό Σ.Ξ.Υ.), (γ) Διδακτορικζσ Υπουδζσ, 

κακϊσ και τθ δυνατότθτα για (δ) Ξεταδιδακτορικι Ζρευνα. 

 

2.1.2 Επαγγελματικζσ προοπτικζσ των αποφοίτων 
 

Ρι πτυχιοφχοι του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ «εντάςςονται ςτον κλάδο ΣΕ02 Φιλολόγων τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4521/2018 (Αϋ 38)» (παρ. 5 του άρκρου 16 του ν. 4589/2019). 

● Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ: Ξποροφν να λάβουν μζροσ ςτουσ διαγωνιςμοφσ του 

Α.Υ.Ε.Σ. για πρόςλθψθ ςτθ δθμόςια Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ· μποροφν επίςθσ να 

εργαςκοφν ςτθν ιδιωτικι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

● Φορείσ του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα: Ζχουν ακόμθ τθ δυνατότθτα να 

απαςχολθκοφν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ςε φορείσ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ 

τομζα όπωσ υπουργεία, υπθρεςίεσ, νομαρχιακζσ και τοπικζσ αυτοδιοικιςεισ, ςε κρατικοφσ 

και ιδιωτικοφσ πολιτιςτικοφσ φορείσ και οργανιςμοφσ, ιδρφματα με μορφωτικι και 

πολιτιςτικι δράςθ, μζςα επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ, εκδοτικοφσ οργανιςμοφσ, 

επιχειριςεισ, ερευνθτικά ιδρφματα, κακϊσ και ςτον ευρφτερο χϊρο του πολιτιςμοφ ωσ 

ςτελζχθ, ςφμβουλοι, επιμορφωτζσ ςε αντικείμενα του κλάδου τουσ. 



[12] 

● Ακαδθμαϊκι ςταδιοδρομία, κατόπιν απόκτθςθσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ: Ρι 

πτυχιοφχοι του Φμιματοσ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε 

μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και μποροφν, με τθ λιψθ διδακτορικοφ 

διπλϊματοσ, να ακολουκιςουν ακαδθμαϊκι ςταδιοδρομία, δθλαδι να εργαςτοφν ςτθν 

ανϊτατθ εκπαίδευςθ (πανεπιςτιμια) και ςε αντίςτοιχουσ φορείσ του δθμοςίου και 

ιδιωτικοφ τομζα (ερευνθτικά κζντρα, κζντρα ςπουδϊν κ.τ.ό.). 
 

Φμιμα Φιλοςοφίασ 

www.philosophy.uoa.gr 

 

Ρδθγόσ Υπουδϊν του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ 

www.philosophy.uoa.gr 

 

 

2.2 Ανκρϊπινο δυναμικό 

 

2.2.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Φο Φμιμα, κατά το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ, ζχει 13 μζλθ Διδακτικοφ - Ερευνθτικοφ 

Σροςωπικοφ (Δ.Ε.Σ.) – βρίςκεται επίςθσ ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία ςτελζχωςθσ του Φμιματοσ 

με 2 νζα μζλθ Δ.Ε.Σ. –, 3 μζλθ Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Σροςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Σ.) και 1 μζλoσ 

Ειδικοφ Φεχνικοφ Εργαςτθριακοφ Σροςωπικοφ (Ε.Φ.Ε.Σ.). Υτο Φμιμα διδάςκουν με ανάκεςθ 

3 επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ και υπθρετεί 1 εκπαιδευτικόσ με απόςπαςθ από τθ Β/κμια 

Εκπαίδευςθ. Φθ Γραμματεία του Φμιματοσ απαρτίηουν 4 μζλθ. Υτο Φμιμα φοιτοφν, κατά το 

χειμερινό εξάμθνο 2021-2022, περί τισ/τουσ 1650 προπτυχιακζσ/οφσ και μεταπτυχιακζσ/οφσ 

φοιτιτριεσ και φοιτθτζσ. 
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2.2.2 Γραμματεία του Φμιματοσ: ςτοιχεία επικοινωνίασ 

 

Σροςωπικό Γραμματείασ 

 

ΓΤΑΞΞΑΦΙΜΑ-ΞΕΤΒΑΜΙΦΘ ΕΝΕΟΘ   τθλ.: 210 727 7511 

Προϊςταμζνθ Γραμματείασ    e-mail: mervel@uoa.gr 
 

ΤΡΞΣΡΝΑΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ     τθλ.: 210 727 7962 

       e-mail: grombolas@uoa.gr 
 

ΑΤΜΡΧΔΘ ΧΤΧΥΡΧΝΑ     τθλ.: 210 727 7514 

       e-mail: arcoudi@uoa.gr 
 

ΣΕΟΦΡΓΑΝΡΧ ΒΑΥΙΝΙΜΘ     τθλ.: 210 727 7697 

(ςε άδεια 01/11/2021-30/6/2022)    e-mail: vpentog@uoa.gr 
 

Γραφεία Γραμματείασ 

κυψζλθ 503 (5οσ όροφοσ) 

 

Διεφκυνςθ Γραμματείασ 

Θλεκτρονικι διεφκυνςθ: secr@philosophy.uoa.gr 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ: Γραμματεία του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, Φιλοςοφικι Υχολι, 

κυψζλθ 503 (5οσ όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 157 84 Ηωγράφου, Ακινα 

 

 

Ϊρεσ υποδοχισ φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν και κοινοφ 
 

Θ Γραμματεία δζχεται 

Δευτζρα, Φετάρτθ, Σαραςκευι: 11:00 – 14:00* 
 

* Χπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ τθσ πανδθμίασ, θ εξυπθρζτθςθ των φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν 

και του κοινοφ γίνεται με τθλεφωνικι επικοινωνία ι θλεκτρονικι αλλθλογραφία με τθ 

Γραμματεία. 
 

* Για κζματα που δεν μποροφν να διεκπεραιωκοφν τθλεφωνικά ι με θλεκτρονικι 

αλλθλογραφία ι ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ για προςζλευςθ ςτθ Γραμματεία, θ 

Γραμματεία εξυπθρετεί φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ και κοινό μόνο κατόπιν προγραμματιςμζνου 

ραντεβοφ και κάνοντασ απαραίτθτα χριςθ μάςκασ. 
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2.2.3 Ξζλθ Δ.Ε.Σ., Ε.ΔΙ.Σ., Ε.Φ.Ε.Σ., διδάςκοντεσ/διδάςκουςεσ με ανάκεςθ 

 

ΔΙΔΑΜΦΙΜΡ – ΕΤΕΧΟΘΦΙΜΡ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡ (Δ.Ε.Σ.) 

 

Μακθγθτζσ 
 

ΟΙΜΡΝΑΛΔΡΧ-ΜΧΤΙΑΟΙΔΡΧ ΕΧΓΕΟΙΑ (ΒΑΟΑ)  γραφείο: κυψζλθ 501 (5
οσ

 όροφοσ) 

Πολιτικι Φιλοςοφία     τθλ.: 210 727 7691 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 09.09.2021)    e-mail: vnikolaidou@philosophy.uoa.gr 
 

ΣΑΟΦΑΗΑΜΡΥ ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ    γραφείο: κυψζλθ 503 (5
οσ

 όροφοσ) 

Ηκικι       τθλ.: 210 727 7537 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 27.7.2016)    e-mail: papantaz@philosophy.uoa.gr 
 

ΣΤΕΝΡΤΕΟΦΗΡΥ ΙΩΑΟΟΘΥ    γραφείο: κυψζλθ 503 (5
οσ

 όροφοσ) 

Νεότερθ και φγχρονθ Φιλοςοφία    τθλ.: 210 727 7548 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 17.10.2019)    e-mail: iprelore@philosophy.uoa.gr 

 

Αναπλθρωτζσ Μακθγθτζσ 
 

ΑΤΑΞΣΑΦΗΘΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ    γραφείο: κυψζλθ 501 (5
οσ

 όροφοσ) 

Βυηαντινι Φιλοςοφία     τθλ.: 210 727 7505 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 30.5.2018)    e-mail: garabatz@philosophy.uoa.gr 
 

ΒΑΥΙΝΑΤΡΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ     γραφείο: κυψζλθ 501 (5
οσ

 όροφοσ) 

Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία    τθλ.: 210 727 7611 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 7.1.2009)    e-mail: gvasil@philosophy.uoa.gr 
 

ΜΑΝΡΓΕΤΑΜΡΥ ΙΩΑΟΟΘΥ    γραφείο: κυψζλθ 510 (5
οσ

 όροφοσ) 

Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία    τθλ.: 210 727 7664 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 25.8.2016)    e-mail: igkaloge@philosophy.uoa.gr 
 

ΣΡΝΙΦΘΥ Ο. ΓΕΩΤΓΙΡΥ     γραφείο: κυψζλθ 510 (5
οσ

 όροφοσ) 

Κοινωνικι Φιλοςοφία     τθλ.: 210 727 7321 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 30.9.2019)    e-mail: gpolitis@philosophy.uoa.gr 
 

ΣΤΩΦΡΣΑΣΑΔΑΜΘΥ Δ. ΕΧΑΓΓΕΝΡΥ   γραφείο: κυψζλθ 501 (5
οσ

 όροφοσ) 

Εφαρμοςμζνθ Ηκικι     τθλ.: 210 727 7574 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 27.6.2020)    e-mail: eprotopa@philosophy.uoa.gr 
 

ΥΦΕΙΤΘΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ     γραφείο: κυψζλθ 501 (5
οσ

 όροφοσ) 

Φιλοςοφία των Μζςων Χρόνων    τθλ.: 210 727 7544 

και τθσ Αναγζννθςθσ ςτθ Δφςθ 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 30.5.2018)    e-mail: gsteiris@philosophy.uoa.gr 
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Επίκουροι Μακθγθτζσ 
 

Ξόνιμοι Επίκουροι Μακθγθτζσ 
 

ΜΑΜΡΝΧΤΘΥ ΓΕΤΑΥΙΞΡΥ    γραφείο: κυψζλθ 501 (5
οσ

 όροφοσ) 

φγχρονθ Ηπειρωτικι Φιλοςοφία    τθλ.: 210 727 7542 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 24.4.2020)    e-mail: gkakoliris@philosophy.uoa.gr 
 

ΝΑΗΡΧ ΑΟΟΑ      γραφείο: κυψζλθ 509 (5
οσ

 όροφοσ) 

Φιλοςοφικι Ανκρωπολογία    τθλ.: 210 727 7503 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 14.8.2020)    e-mail: lazou@philosophy.uoa.gr 
 

Επίκουροι Μακθγθτζσ επί κθτεία 
 

ΒΑΥΙΝΕΙΡΧ ΦΩΦΕΙΟΘ     γραφείο: κυψζλθ 509 (5
οσ

 όροφοσ) 

φγχρονθ Ηπειρωτικι Φιλοςοφία    τθλ.: 210 727 7603 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 21.01.2021)    e-mail: fvassiliou@philosophy.uoa.gr 
 

ΦΤΙΥΡΜΜΑΥ ΙΩΑΟΟΘΥ     γραφείο: κυψζλθ 509 (5
οσ

 όροφοσ) 

Γερμανικι Φιλοςοφία: Kant – Hegel   τθλ.: 210 727 7531 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 08.10.2021)    e-mail: idtrisokkas@philosophy.uoa.gr 

 

ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΡ ΔΙΔΑΜΦΙΜΡ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡ (Ε.ΔΙ.Σ.) 

 

ΘΝΙΡΣΡΧΝΡΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ     γραφείο: κυψζλθ 503 (5
οσ

 όροφοσ) 

Φιλοςοφία τθσ Κλαςικισ Αρχαιότθτασ   τθλ.: 210 727 7547 

και οι Επιδράςεισ τθσ 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 22.4.2019)    e-mail: giliop@philosophy.uoa.gr 
 

ΞΣΑΤΞΣΑΤΡΧΥΘΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ    γραφείο: κυψζλθ 746 (7
οσ

 όροφοσ) 

Νεοελλθνικόσ Διαφωτιςμόσ    τθλ.: 210 727 7797 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 30.5.2014)    e-mail: gbarbar@philosophy.uoa.gr 
 

ΣΑΓΜΑΝΡΥ ΞΙΧΑΘΝ     γραφείο: κυψζλθ 746 (7
οσ

 όροφοσ) 

Αναλυτικι Φιλοςοφία,     τθλ.: 210 727 7535 

Φιλοςοφία τθσ Πράξθσ και Ηκικι 

(Φ.Ε.Μ. ΔΙΡΤΙΥΞΡΧ: 18.2.2019)    e-mail: micpangalos@philosophy.uoa.gr 

 

ΕΙΔΙΜΡ ΦΕΧΟΙΜΡ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΡ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡ (Ε.Φ.Ε.Σ.) 

 

ΜΝΕΙΥΡΧΤΑΥ ΑΧΙΝΝΕΑΥ     γραφείο: κυψζλθ 746 (7
οσ

 όροφοσ) 

       τθλ.: 210 727 7365 

e-mail: akleis@philosophy.uoa.gr 

 

 

mailto:akleis@philosophy.uoa.gr
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ΔΙΔΑΥΜΡΟΦΕΥ/ΔΙΔΑΥΜΡΧΥΕΥ ΞΕ ΑΟΑΘΕΥΘ 

 

ΒΑΥΙΝΑΜΘΥ ΔΘΞΘΦΤΙΡΥ    γραφείο: κυψζλθ 503 (5
οσ

 όροφοσ) 

       τθλ.: 210 727 7547 

e-mail: dimvasilakis@philosophy.uoa.gr 
 

ΒΑΥΥΘ ΣΑΟΑΓΙΩΦΑ     γραφείο: κυψζλθ 509 (5
οσ

 όροφοσ) 

       τθλ.: 210 727 7517 

e-mail: pvassi@philosophy.uoa.gr 
 

ΘΤΡΔΡΦΡΧ ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ    γραφείο: κυψζλθ 509 (5
οσ

 όροφοσ) 

       τθλ.: 210 727 7502 

e-mail: irodotoucon@philosophy.uoa.gr 

 

ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΡΥ ΞΕ ΑΣΡΥΣΑΥΘ ΑΣΡ ΦΘ Β/ΘΞΙΑ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ 

 

ΜΑΤΑΞΑΦΗΙΑΟΘ ΕΝΕΟΘ     γραφείο: κυψζλθ 746 (7
οσ

 όροφοσ) 

       τθλ.: 210 727 7365 

e-mail: elinakara@philosophy.uoa.gr 

 

2.3 Ερευνθτικά ενδιαφζροντα και επιςτθμονικό ζργο διδαςκόντων/διδαςκουςϊν 
 

(α) Φα ερευνθτικά ενδιαφζροντα, το επιςτθμονικό ζργο, κακϊσ και τα δθμοςιεφματα των 

διδαςκόντων/διδαςκουςϊν ςτα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του 

Φμιματοσ Φιλοςοφίασ (μελϊν Δ.Ε.Σ. και Ε.ΔΙ.Σ., διδαςκόντων/διδαςκουςϊν με ανάκεςθ 

και επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν του Φμιματοσ) είναι αναρτθμζνα ςτον ακόλουκο ιςτότοπο 

του Φμιματοσ: 

 

Σροςωπικό 

www.philosophy.uoa.gr/proswpiko.html 

 

(β) Φα ερευνθτικά ενδιαφζροντα, το επιςτθμονικό ζργο, κακϊσ και τα δθμοςιεφματα των 

ςυνεργατϊν-διδαςκόντων/διδαςκουςϊν ςτα μεταπτυχιακά προγράμματα (Σ.Ξ.Υ. και 

Δ.Σ.Ξ.Υ.) του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ είναι αναρτθμζνα 

● ςτον ακόλουκο ιςτότοπο του Φμιματοσ: 

 

Ξεταπτυχιακζσ Υπουδζσ 

www.philosophy.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html 

 

● κακϊσ και ςτισ αντίςτοιχεσ ιςτοςελίδεσ των Δ.Σ.Ξ.Υ. 



[17] 

2.4 Διοικθτικι διάρκρωςθ 
 

ργανα διοίκθςθσ του Φμιματοσ, ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο που ιςχφει, είναι θ 

Υυνζλευςθ του Φμιματοσ και θ Σρόεδροσ του Φμιματοσ. Θ Υυνζλευςθ αποτελείται από τα 

μζλθ Δ.Ε.Σ. του Φμιματοσ, εκπρόςωπο των μελϊν Ε.ΔΙ.Σ., εκπρόςωπο των μελϊν Ε.Φ.Ε.Σ. 

και εκπροςϊπουσ των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν του 

Φμιματοσ. 

 

ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΦΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ 

 

ΣΤΡΕΔΤΡΥ 

Ευγενία (Βάνα) Οικολαΐδου-Μυριανίδου 

Μακθγιτρια 

 

ΑΟΑΣΝΘΤΩΦΘΥ ΣΤΡΕΔΤΡΧ 

Γεϊργιοσ Υτείρθσ 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ 

 

ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΘ ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑΥ 

Ελζνθ Γραμματίκα-Ξερβακίτθ 

 

 

2.5 Εγκαταςτάςεισ του Φμιματοσ 
 

● Γραμματεία: 
 

5οσ όροφοσ: κυψζλθ 503. 
 

● Γραφεία μελϊν Δ.Ε.Σ., Ε.ΔΙ.Σ., Ε.Φ.Ε.Σ., διδαςκόντων/διδαςκουςϊν και ςυνεργατϊν: 
 

(α) 5οσ όροφοσ: κυψζλεσ 501, 503, 509 και 510, 

(β) 6οσ όροφοσ: κυψζλθ 641 και 

(γ) 7οσ όροφοσ: κυψζλθ 746. 
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ΙΙ. ΥΣΡΧΔΕΥ: Aϋ ΜΧΜΝΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ 

 
ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΦΤΙΦΡ 

3. ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΕΥ ΥΣΡΧΔΕΥ 

 

3.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Φο Σρόγραμμα Σροπτυχιακϊν Υπουδϊν του Φμιματοσ οδθγεί ςτθν απόκτθςθ πτυχίου 

Φιλοςοφίασ. Θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι τετραετισ. Φα μακιματα κατανζμονται ςε 8 

εξάμθνα. Για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν και τθν απόκτθςθ πτυχίου του Φμιματοσ 

Φιλοςοφίασ απαιτείται θ παρακολοφκθςθ και θ επιτυχισ εξζταςθ ςε 51 μακιματα. Ρι 

προπτυχιακζσ ςπουδζσ περιλαμβάνουν 

(α) παρακολοφκθςθ υποχρεωτικϊν και επιλεγόμενων μακθμάτων, 

(β) ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια και 

(γ) εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ 

ι ανάλθψθ πρακτικισ άςκθςθσ (ςε ζνα από τα εργαςτιρια του Φμιματοσ ςε άλλθ 

ερευνθτικι δομι, μζςω ΕΥΣΑ και μθ) 

ι παρακολοφκθςθ δφο επιπλζον μακθμάτων και ενόσ ςεμιναρίου. 

λεσ οι ςχετικζσ διατάξεισ περιλαμβάνονται ςτον Μανονιςμό Σροπτυχιακϊν Υπουδϊν, ο 

οποίοσ αναμορφϊκθκε ςτθν 1θ ςυνεδρίαςθ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ 

κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 (11-9-2021) και ετζκθ ςε ιςχφ από τθν ζναρξθ του 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020-2021, ταυτόχρονα με τθ κζςθ ςε εφαρμογι του αναμορφωμζνου 

Σρογράμματοσ Σροπτυχιακϊν Υπουδϊν. Ρ νζοσ Μανονιςμόσ Σροπτυχιακϊν Υπουδϊν 

παρατίκεται κάτωκι. 

 

Μανονιςμόσ Σροπτυχιακϊν Υπουδϊν 

www.philosophy.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/kanonismos-proptyxiakon-

spoydon.html 

 

 

3.2 Μανονιςμόσ προπτυχιακϊν ςπουδϊν 

 

Αϋ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 

ΥΧΥΦΘΞΑ ΜΑΙ ΧΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΤΘΤΩΥΘ ΦΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ 

 

ΑΤΘΤΡ 1ο 
 

Σρϊτοσ Μφκλοσ Υπουδϊν 
 

1. Ρ πρϊτοσ κφκλοσ ςπουδϊν ςυνίςταται ςτθν παρακολοφκθςθ Σρογράμματοσ 

Σροπτυχιακϊν Υπουδϊν, το οποίο περιλαμβάνει μακιματα που αντιςτοιχοφν ςε 240 

http://www.philosophy.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/kanonismos-proptyxiakon
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τουλάχιςτον πιςτωτικζσ μονάδεσ και ολοκλθρϊνεται με τθν απονομι τίτλου ςπουδϊν 

επιπζδου 6 (πτυχίο) του Εκνικοφ και Ευρωπαϊκοφ Σλαιςίου Σροςόντων. Μάκε ακαδθμαϊκό 

ζτοσ περιλαμβάνει εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςε 60 πιςτωτικζσ 

μονάδεσ. Υτισ ωσ άνω πιςτωτικζσ μονάδεσ περιλαμβάνονται εκείνεσ που προςμετρϊνται 

από τθν παρακολοφκθςθ μακθμάτων ξζνθσ γλϊςςασ. 

2. Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ δεν μποροφν να εγγραφοφν ςτα ςεμινάρια των Εϋ, ΥΦϋ, 

και Ηϋ εξαμινων αν δεν ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε ζξι (6) τουλάχιςτον από τα 

υποχρεωτικά μακιματα των προθγοφμενων εξαμινων. Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ δεν 

μποροφν να εκπονιςουν πτυχιακι εργαςία ι να αναλάβουν πρακτικι άςκθςθ χωρίσ να 

ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον δφο ςεμινάρια (ιςχφει για τουσ φοιτθτζσ και τισ 

φοιτιτριεσ που ειςιχκθςαν από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019/20 και εφεξισ). 

 

ΑΤΘΤΡ 2ο 
 

Χρονικι διάρκεια – Διδακτικό ζργο 
 

1. Φο ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Υεπτεμβρίου και λιγει τθν 31θ Αυγοφςτου. Φο 

διδακτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διαρκρϊνεται χρονικά ςε δφο (2) ακαδθμαϊκά 

εξάμθνα, το χειμερινό και το εαρινό, που οι ακριβείσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ τουσ 

κακορίηονται από το Κδρυμα. Ωσ διδακτικό ζργο κεωρείται: α) θ αυτοτελισ διδαςκαλία ενόσ 

μακιματοσ ςε ενιαίο ακροατιριο ι ςε τμιματα ι ςε μικρζσ ομάδεσ φοιτθτϊν και 

φοιτθτριϊν, β) θ ςυνεργαςία διδαςκόντων και διδαςκουςϊν κατά τθ διδαςκαλία 

ςεμιναρίων ι μακθμάτων, γ) οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και θ εν γζνει πρακτικι εξάςκθςθ 

των φοιτθτϊν και των φοιτθτριϊν, δ) θ επίβλεψθ εργαςιϊν και ε) θ οργάνωςθ ςεμιναρίων 

ι άλλων ανάλογων δραςτθριοτιτων που αποςκοποφν ςτθν εμπζδωςθ των γνϊςεων των 

φοιτθτϊν και των φοιτθτριϊν. 

2. Φο χρονικό διάςτθμα διδαςκαλίασ για κάκε εξάμθνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο 13 

πλιρεισ εβδομάδεσ, με ειδικότερο κακοριςμό από τθ Υυνζλευςθ που γίνεται πριν από τθν 

ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Ξετά το πζρασ τθσ διδαςκαλίασ κάκε εξαμινου ςπουδϊν 

ακολουκεί εξεταςτικι περίοδοσ, κατά τθν οποία εξετάηονται τα μακιματα που διδάχκθκαν 

ςτο εξάμθνο αυτό. Επιπλζον, κατά το μινα Υεπτζμβριο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ λαμβάνει 

χϊρα επαναλθπτικι εξεταςτικι περίοδοσ μζγιςτθσ χρονικισ διάρκειασ 4 εβδομάδων, κατά 

τθν οποία εξετάηονται όλα τα μακιματα που διδάχκθκαν κατά τα δφο προθγοφμενα 

εξάμθνα του ςυγκεκριμζνου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Ρ αρικμόσ των εβδομάδων για τθ 

διενζργεια των εξετάςεων ορίηεται από τον Εςωτερικό Μανονιςμό του ιδρφματοσ. 

Σαράταςθ τθσ διάρκειασ ενόσ εξαμινου επιτρζπεται μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 

προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ ελάχιςτοσ αρικμόσ εβδομάδων διδαςκαλίασ. 

Θ παράταςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δφο εβδομάδεσ και γίνεται με απόφαςθ του 

πρφτανθ, φςτερα από πρόταςθ τθσ κοςμθτείασ τθσ ςχολισ. 

3. Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ μποροφν να εγγραφοφν ςτα εξάμθνα, εφόςον πλθροφν 

τουσ όρουσ ςυνζχιςθσ τθσ φοίτθςθσ που κακορίηει ο νόμοσ. 

4. Φο περιεχόμενο του προγράμματοσ ςπουδϊν εγκρίνεται από τθ Υφγκλθτο, φςτερα από 

απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ Φμιματοσ. 
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ΑΤΘΤΡ 3ο 
 

Διλωςθ εγγραφισ και διλωςθ μακθμάτων εξαμινου 
 

1. Ματά τθν ζναρξθ κάκε εξαμινου, ςε προκεςμίεσ που ανακοινϊνονται θλεκτρονικά 

από τθ Γραμματεία του Φμιματοσ για κάκε είδοσ διλωςθσ χωριςτά και οι οποίεσ δεν 

επιτρζπεται να παρατακοφν παρά μόνο με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ 

του Φμιματοσ για εξαιρετικοφσ λόγουσ, οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ οφείλουν να 

υποβάλλουν θλεκτρονικι διλωςθ που περιζχει τα μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν 

(υποχρεωτικά ι/και επιλογισ ι/και ςεμινάρια), τα οποία επικυμοφν να παρακολουκιςουν 

κατά το ςυγκεκριμζνο ακαδθμαϊκό εξάμθνο. Υε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι εκπρόκεςμθσ 

υποβολισ των ωσ άνω δθλϊςεων, θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εξετάςεισ αποκλείεται. Αναγκαία 

είναι θ θλεκτρονικι υποβολι και μιασ δεφτερθσ διλωςθσ, τθσ διλωςθσ επιλογισ 

ςυγγραμμάτων από το Υφςτθμα διανομισ ΕΧΔΡΠΡΥ, για τθν οποία τίκεται ξεχωριςτι 

προκεςμία από το Χπουργείο Σαιδείασ. Θ τυχόν παράλειψθ υποβολισ τθσ διλωςθσ αυτισ 

δεν αποκλείει τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ από τισ εξετάςεισ, αλλά από τθ δωρεάν 

λιψθ των ςυγγραμμάτων. Ματά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ επιλογισ ςυγγραμμάτων, οι 

φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ επιλζγουν ςυγγράμματα μόνο για μακιματα που πράγματι 

ζχουν δθλϊςει, ϊςτε να αποφεφγονται δυςάρεςτεσ περιπλοκζσ (όπωσ λ.χ. υποχρζωςθ 

επιςτροφισ ςυγγραμμάτων, αποκλειςμόσ τουσ από το Υφςτθμα διανομισ κ.λπ.). 

2. Από το χειμερινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019/20 και μετά, για τα ςεμινάρια 

ορίηεται, με απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ, θ οποία λαμβάνεται πριν από τθν 

ζναρξθ κάκε εξαμινου, ανϊτατοσ αρικμόσ ςυμμετοχισ φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν. Υτα 

ςεμινάρια ο αρικμόσ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τουσ 30. Υε 

οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ απαιτείται άδεια του Φμιματοσ. Ρι φοιτθτζσ και οι 

φοιτιτριεσ δθλϊνουν τθν επικυμία προεγγραφισ τουσ ςτα ςεμινάρια του Φμιματοσ 

Φιλοςοφίασ (ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ) τθν εβδομάδα πριν από τθν 

ζναρξθ του εξαμινου και ειδοποιοφνται αρμοδίωσ, κατόπιν επιλογισ των διδαςκόντων και 

διδαςκουςϊν, για τισ δυνατότθτεσ που υπάρχουν και τθν ζνταξι τουσ. Σροτεραιότθτα ζχουν 

πάντοτε οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ μεγαλφτερων εξαμινων. Ρ διδάςκων ι θ διδάςκουςα 

τθρεί παρουςιολόγιο, το οποίο κατακζτει ςτο Φμιμα μαηί με τθ βακμολογία του εξαμινου. 

Επιτρζπονται ζωσ 2 απουςίεσ. Για περιςςότερεσ απαιτείται άδεια από δθμόςιο νοςθλευτικό 

ίδρυμα. Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ αναλαμβάνουν κζμα εργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ 

κεματικισ του ςεμιναρίου. Είναι προαιρετικι θ προφορικι παρουςίαςθ – υποςτιριξθ τθσ 

εργαςίασ. Θ βακμολόγθςθ προκφπτει ωσ αποτζλεςμα τθσ παρουςίαςθσ – υποςτιριξθσ, τθσ 

ενεργοφ ςυμμετοχισ και του τελικοφ γραπτοφ κειμζνου, θ ζκταςθ του οποίου δεν κα 

πρζπει να υπερβαίνει τισ 3.000 λζξεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ειςαγωγισ και τθσ 

βιβλιογραφίασ. Ρι εργαςίεσ αναρτϊνται ςε ειδικό διαδικτυακό χϊρο ςτθν ιςτοςελίδα του 

Φμιματοσ και ελζγχονται από ςυςτιματα εντοπιςμοφ λογοκλοπισ, με ευκφνθ των 

διδαςκόντων. 

Φο ίδιο ςεμινάριο μπορεί να προςφζρεται και να διδάςκεται από περιςςότερουσ/εσ 

του/τθσ ενόσ/μιασ διδάςκοντεσ/ουςεσ ςτο ίδιο εξάμθνο. 

3. Θ διλωςθ μακθμάτων υπόκειται ςτουσ ακόλουκουσ κανόνεσ: 

α) Ανϊτατο όριο του αρικμοφ μακθμάτων που μποροφν να δθλϊςουν οι φοιτθτζσ και οι 

φοιτιτριεσ ςε ζνα εξάμθνο κανονικισ φοίτθςθσ είναι αυτό των δζκα (10) μακθμάτων. 
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β) Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ δεν επιτρζπεται να επιλζξουν μακιματα που ςτο 

πρόγραμμα ςπουδϊν προβλζπονται για εξάμθνο που ζπεται χρονικά πλζον των δφο (2) 

εξαμινων εκείνου ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνοι (π.χ. όποιοσ ι όποια είναι 

εγγεγραμμζνοσ/θ ςτο 3ο εξάμθνο μπορεί να επιλζξει μακιματα μζχρι και του 5ου εξαμινου). 

4. Φθν εβδομάδα πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων του ΥΦϋ εξαμινου, ο/θ 

φοιτθτισ/ιτρια επιλζγει μια από τισ παρακάτω εκδοχζσ που αναφζρονται ςτο Θϋ εξάμθνο 

των ςπουδϊν: 

α. εκπόνθςθ πτυχιακισ εργαςίασ (από 9.000 ζωσ 12.000 λζξεισ) 

β. ανάλθψθ πρακτικισ άςκθςθσ ςε ζνα από τα εργαςτιρια του Φμιματοσ ι ςε άλλθ 

ερευνθτικι δομι (μζςω ΕΥΣΑ, ΑΦΝΑΥ ι άλλου κεςμικοφ φορζα) 

γ. επιπλζον μακιματα (δφο) και ςεμινάριο (ζνα). Υε αυτι τθν περίπτωςθ, ςτο Ηϋ 

εξάμθνο, κα πρζπει να εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε δφο μακιματα από τθν ομάδα ΡΦ5 και ςε 

δφο μακιματα από τθν ομάδα ΡΦ6, αντί ενόσ από τθν κακεμιά που ιςχφει για όςεσ και 

όςουσ επιλζξουν τισ εκδοχζσ (α) και (β). Επίςθσ, ςτο ΥΦϋ εξάμθνο, κα πρζπει να 

ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ δφο ςεμινάρια από τθν ομάδα ΡΥ2, αντί ενόσ που ιςχφει για όςεσ 

και όςουσ επιλζξουν τισ εκδοχζσ (α) και (β). 

Μάκε διδάςκων/ουςα δεν μπορεί να αναλαμβάνει τθν εποπτεία περιςςότερων των 

πζντε πτυχιακϊν εργαςιϊν ανά εξάμθνο. Ρι διευκυντζσ/διευκφντριεσ εργαςτθρίων του 

Φμιματόσ μασ δφνανται να ανακζτουν ζωσ δζκα πρακτικζσ αςκιςεισ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

Φα μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ μποροφν να μθν αναλάβουν τθν εποπτεία πτυχιακϊν 

εργαςιϊν ι πρακτικϊν αςκιςεων, εάν το κελιςουν.  

Ρι πτυχιακζσ εργαςίεσ αναρτϊνται ςε ειδικό χϊρο ςτο e-class, ελζγχονται από 

ςυςτιματα εντοπιςμοφ λογοκλοπίασ και βακμολογοφνται κατόπιν εξζταςθσ από 2μελι 

επιτροπι. Φα ίδια ιςχφουν για τα παραδοτζα των πρακτικϊν αςκιςεων ςε εργαςτιρια του 

Φμιματοσ Φιλοςοφίασ. 

Φο Φμιμα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςυντάςςει τον Εςωτερικό Μανονιςμό 

Σρακτικισ Άςκθςθσ του Φμιματοσ και κακορίηει τα ακαδθμαϊκά κριτιρια αξιολόγθςθσ των 

παραδοτζων τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Θ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ, ςφμφωνα με τον οικείο 

Εςωτερικό Μανονιςμό Σρακτικισ Άςκθςθσ, ορίηει ςε κάκε επιμζρουσ περίπτωςθ ζνα/μια 

διδάςκοντα/ουςα ωσ «Ακαδθμαϊκό Επόπτθ/τρια Σρακτικισ Άςκθςθσ» για τουσ 

αςκοφμενουσ Σροπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ. Ξετά το πζρασ τθσ Σρακτικισ 

Άςκθςθσ, ο/θ «Επόπτθσ/τρια», εξετάηει προφορικά ι γραπτά τον/τθν φοιτθτι/τρια – 

ςυνυπολογίηοντασ τα παραδοτζα ι/και τισ αντίςτοιχεσ Εκκζςεισ του φορζα απαςχόλθςθσ – 

και κατακζτει ςτθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ τθ βακμολογία που αντιςτοιχεί ςτθν 

ακαδθμαϊκι βακμολογικι κλίμακα (0-10) με τισ αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS), 

όπωσ αυτζσ ορίςτθκαν από τθ Υυνζλευςθ και αναφζρονται ςτο Σρόγραμμα και τον Ρδθγό 

Υπουδϊν του οικείου Φμιματοσ. Θ βακμολογία ςυνοδεφεται από τα παραδοτζα ι/και τθν 

Ζκκεςθ Σεπραγμζνων τθσ εκάςτοτε Σρακτικισ Άςκθςθσ. 

Από τον/τθν Σρόεδρο του Φμιματοσ ορίηεται Επιτροπι ετιςιασ κθτείασ, υπεφκυνθ για 

τισ πτυχιακζσ εργαςίεσ και τισ πρακτικζσ αςκιςεισ, που απαρτίηεται από ζνα μζλοσ Δ.Ε.Σ. 

και δφο μζλθ Ε.ΔΙ.Σ. Θ Επιτροπι ςυγκεντρϊνει τα αιτιματα των πτυχιακϊν εργαςιϊν και 

των πρακτικϊν αςκιςεων τθν εβδομάδα πριν από τθν ζναρξθ του εαρινοφ εξαμινου κάκε 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Μάκε φοιτθτισ και φοιτιτρια (6ου εξαμινου και άνω) πρζπει να 
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υποβάλει ςτθν εβδομάδα πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων του 6ου εξαμινου των 

ςπουδϊν του, ζντυπθ αίτθςθ ςτθν Γραμματεία του Φμιματοσ, αναφζροντασ το κζμα και 

τον/τθν επόπτθ τθσ εργαςίασ ι τθσ άςκθςισ του/τθσ, αφοφ πρϊτα ζχει ςυνεννοθκεί μαηί 

του/τθσ. Ματαρτίηεται κατάλογοσ με όλεσ τισ αιτιςεισ και δθμοςιοποιείται ςτισ 

ανακοινϊςεισ του Φμιματοσ. ςων οι αιτιςεισ δεν ικανοποιθκοφν και όςοι/εσ επιλζξουν 

τθν εκδοχι (γ), εξετάηονται ςε περιςςότερα μακιματα/ςεμινάρια. 

Δεν επιτρζπεται δφο φοιτθτζσ ι φοιτιτριεσ να ζχουν το ίδιο κζμα. Αν αυτό απαιτείται 

για ειδικοφσ λόγουσ, τότε οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ αναλαμβάνουν παρόμοια κζματα, 

αλλά με διακριτι διαφοροποίθςθ που να επιτρζπει ανεξάρτθτθ εργαςία και ανεξάρτθτθ 

ςυγγραφι. 

Θ πτυχιακι εργαςία είναι ερευνθτικι με ςτόχο τθν εκμάκθςθ τεχνικϊν, τθ διεξαγωγι 

ερευνθτικοφ ζργου, τθ χριςθ βιβλιογραφίασ, τθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων. 

Αναπροςαρμογι του τίτλου τθσ πτυχιακισ ι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ μπορεί να γίνει πριν 

από τθν ολοκλιρωςι τθσ, αν απαιτθκεί από τθν πορεία τθσ ζρευνασ και τα αποτελζςματα 

αυτισ. 

Μάκε πτυχιακι εργαςία και πρακτικι άςκθςθ αναρτάται και παρουςιάηεται δθμόςια, 

μετά από ανακοίνωςθ του/τθσ διδάςκοντοσ/ουςασ, ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα και ςτον 

πίνακα ανακοινϊςεων του Φμιματοσ. Μάκε φοιτθτισ και φοιτιτρια παραδίδει υποχρεωτικά 

ζνα αντίτυπο τθσ εργαςίασ ςτο υπεφκυνο μζλοσ Δ.Ε.Σ./Ε.ΔΙ.Σ. και τθν κατακζτει 

θλεκτρονικά ςτθν πλατφόρμα του Ε.Μ.Σ.Α. «Σζργαμοσ». Θ υποβολι ςτθν Σλατφόρμα 

«Σζργαμοσ» ι Γκρίηα βιβλιοκικθ ςυνοδεφεται με ςχετικό ζγγραφο (από τθ Γραμματεία του 

Φμιματοσ). 

5. Ματά τθ ςυγγραφι των ςεμιναριακϊν ι πτυχιακϊν εργαςιϊν τουσ, οι φοιτθτζσ και οι 

φοιτιτριεσ υποχρεοφνται να αναφζρουν με τον ενδεδειγμζνο επιςτθμονικό τρόπο, δθλαδι 

μζςω βιβλιογραφικϊν παραπομπϊν, τθ χρθςιμοποίθςθ του ζργου και των απόψεων 

τρίτων. Θ χρθςιμοποίθςθ εργαςίασ τρίτου χωρίσ τθ δζουςα αναφορά ι θ μεταφορά από 

αυτιν τθν εργαςία αποςπαςμάτων χωρίσ αυτό να κακίςταται εμφανζσ, δθλαδι χωρίσ να 

τοποκετείται το απόςπαςμα ςε ειςαγωγικά, αποτελεί λογοκλοπι, με αποτζλεςμα θ 

εργαςία να μθδενίηεται. Υε περίπτωςθ λογοκλοπισ, ο διδάςκων ι θ διδάςκουςα του 

ςεμιναρίου ι ο/θ επόπτθσ/ρια τθσ πτυχιακισ εργαςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τθ 

Υυνζλευςθ του Φμιματοσ. Υε περιπτϊςεισ επαναλαμβανόμενθσ λογοκλοπισ από τον ίδιο 

φοιτθτι και φοιτιτρια, θ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ μπορεί να επιβάλει αποκλειςμό από τθν 

επόμενθ εξεταςτικι περίοδο. Αν θ λογοκλοπι διαπιςτωκεί ςε πτυχιακι εργαςία, αυτι 

επανυποβάλλεται ςτο επόμενο εξάμθνο. 

 

ΑΤΘΤΡ 4ο 
 

Φοιτθτικά κζματα 
 

1. Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ οφείλουν να παρακολουκοφν τισ ςχετικζσ ανακοινϊςεισ 

που αναρτϊνται ςτον ιςτότοπο του Φμιματοσ, να μελετοφν τον Μανονιςμό και τον Ρδθγό 

Υπουδϊν και ό,τι άλλο ενθμερωτικό υλικό τουσ δίνεται, ενϊ υποχρεοφνται να εγγράφονται 

εγκαίρωσ ςτθ ςελίδα του μακιματοσ ςτο e-class (θ-τάξθ) προκειμζνου να παρακολουκοφν 

τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ που αναρτά ο διδάςκων ι θ διδάςκουςα ςε αυτό. 
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2. Σρόγραμμα Erasmus 

Ματά τθ διάρκεια των ςπουδϊν του ο φοιτθτισ και θ φοιτιτρια ζχει τθ δυνατότθτα να 

παρακολουκιςει μακιματα ςε Φμιματα Σανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ με τα οποία το 

Φμιμα Φιλοςοφίασ ςυνεργάηεται μζςω του προγράμματοσ ανταλλαγισ φοιτθτϊν 

«Erasmus». 

Ρι προκθρφξεισ για αίτθςθ ςτο Σρόγραμμα Erasmus αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του 

Φμιματοσ, κακϊσ και ο πίνακασ με τισ διακζςιμεσ ςυμφωνίεσ Erasmus. Φαυτόχρονα ορίηεται 

ςυνάντθςθ για ενθμζρωςθ με το μζλοσ ι τα μζλθ Δ.Ε.Σ. που ζχουν οριςτεί ςυντονιςτζσ του 

Σρογράμματοσ Erasmus ςτο Φμιμα. 

 

ΑΤΘΤΡ 5ο 
 

Χποχρεϊςεισ προςωπικοφ 
 

1. Για τθν ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν ςχετικά με το ςφςτθμα ςπουδϊν 

που κακιερϊνεται από το πρόγραμμα προπτυχιακϊν ςπουδϊν του Φμιματοσ και τισ 

βαςικζσ αρχζσ του, το περιεχόμενο και τθ ςθμαςία των υποχρεωτικϊν μακθμάτων, των 

μακθμάτων επιλογισ των επιμζρουσ κατθγοριϊν και των ςεμιναρίων, το ςφςτθμα ελζγχου 

των γνϊςεων που κακιερϊνεται από το νόμο και από τον παρόντα Μανονιςμό, κακϊσ και 

για τθν κακοδιγθςι τουσ ςε όλα τα προβλιματα των ςπουδϊν τουσ, ο/θ αναπλθρωτισ 

Σροζδρου (ι μζλοσ Δ.Ε.Σ. που κα οριςτεί από τθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ ωσ ςφμβουλοσ 

ςπουδϊν) είναι υποχρεωμζνοσ/θ να δζχεται τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ και τουσ 

οριςμζνουσ εκπροςϊπουσ τουσ ςε ακρόαςθ τουλάχιςτον μία θμζρα τθν εβδομάδα, επί μία 

ϊρα. Επίςθσ, διοργανϊνεται κάκε χρόνο εκδιλωςθ υποδοχισ και ενθμζρωςθσ των 

νεοειςερχομζνων ςτο Φμιμα, με ευκφνθ του/τθσ Σροζδρου. 

Σαράλλθλα, κάκε ζτοσ ορίηονται ακαδθμαϊκοί ςφμβουλοι ςπουδϊν δζκα μζλθ Δ.Ε.Σ. ι 

και Ε.ΔΙ.Σ., τα οποία μεριμνοφν για τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ. Ρι φοιτθτζσ και οι 

φοιτιτριεσ κατανζμονται ανά μζλοσ Δ.Ε.Σ. ανάλογα με τον τελευταίο αρικμό του μθτρϊου 

τουσ. Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ ενθμερϊνονται μζςω ςχετικισ ανακοίνωςθσ. 

2. Ματά τθν αρχι του εξαμινου, οι διδάςκοντεσ και οι διδάςκουςεσ υποχρεοφνται ςτθ 

δθμιουργία ςελίδασ ςτθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ (θ-τάξθ Ε.Μ.Σ.Α.) για τα 

μακιματα που διδάςκουν. Γενικά, όλα τα μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ ζχουν τθν 

υποχρζωςθ να κοινοποιοφν τθν πρϊτθ εβδομάδα των μακθμάτων ςτισ φοιτιτριεσ και τουσ 

φοιτθτζσ που ζχουν εγγραφεί ςε μάκθμά τουσ αναλυτικό διάγραμμα με τθ διάρκρωςθ τθσ 

φλθσ του μακιματοσ και ςχετικι βιβλιογραφία. Επίςθσ, οφείλουν να αναρτοφν κάκε υλικό 

υποβοικθςθσ των μακθμάτων που διδάςκουν ςτθν πλατφόρμα τθσ αςφγχρονθσ 

τθλεκπαίδευςθσ. 

λα τα μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ ζχουν τθν υποχρζωςθ να δζχονται τισ 

φοιτιτριεσ και τουσ φοιτθτζσ ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ κάκε εβδομάδα, που ζχουν 

ανακοινωκεί ςτθν αρχι κάκε εξαμινου, για κζματα που αφοροφν τθν εκπαιδευτικι και 

ερευνθτικι διαδικαςία. Ρι ϊρεσ υποδοχισ δεν μπορεί να είναι λιγότερεσ των δφο ανά 

εβδομάδα και να κατανζμονται ςε δφο θμζρεσ. 
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Βϋ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΦΘΥ ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑΥ 

 

ΑΤΘΤΡ 6ο 
 

Χρόνοσ και κατανομι τθσ διδαςκαλίασ 
 

1. Ρ αρικμόσ των ωρϊν εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ κάκε μακιματοσ, όπωσ αναφζρεται 

ςτο Σρόγραμμα Υπουδϊν, δεν επιτρζπεται να παραβιάηεται από τον διδάςκοντα ι τθν 

διδάςκουςα, οφτε με παράλειψθ αλλά οφτε και με υπζρβαςθ του αρικμοφ ωρϊν ανά 

εβδομάδα, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ αναγκαίασ αναπλιρωςθσ ωρϊν μακιματοσ λόγω 

απρόβλεπτθσ ματαίωςθσ. 

 

ΑΤΘΤΡ 7ο 
 

Αξιολόγθςθ από τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ 
 

Ξε τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 8θσ εβδομάδασ διδαςκαλίασ κάκε εξαμινου οι φοιτθτζσ και οι 

φοιτιτριεσ ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ςτθν αξιολόγθςθ των 

διδαςκόντων/διδαςκουςϊν και των μακθμάτων. Φθν αξιολόγθςθ διεξάγει θ ΡΞΕΑ του 

Φμιματοσ, θ οποία ςυγκροτείται από τθ Υυνζλευςθ ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ ΞΡΔΙΣ 

Ε.Μ.Σ.Α. Φα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτθ Υυνζλευςθ ποςοτικοποιθμζνα και 

απρόςωπα δφο φορζσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ. Σροςωπικι πλθροφόρθςθ δίδεται ςε κάκε 

διδάςκοντα/διδάςκουςα με αυςτθρι τιρθςθ του απορριτου. 

 

Γϋ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 

ΕΝΕΓΧΡΥ ΦΩΟ ΓΟΩΥΕΩΟ 

 

ΑΤΘΤΡ 8ο 
 

Αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν 
 

1. Θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν γίνεται βάςει τελικισ 

εξζταςθσ μετά τθ λιξθ του εξαμινου. Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ δικαιοφνται να 

εξεταςτοφν ςτα δθλωκζντα εκ μζρουσ τουσ μακιματα και των δφο εξαμινων, πριν από τθν 

ζναρξθ του χειμερινοφ εξαμινου, μζςα ςτο μινα Υεπτζμβριο. Φα προαναφερκζντα ιςχφουν 

και για τουσ επί πτυχίω φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ. 

 

ΑΤΘΤΡ 9ο 
 

Φελικζσ εξετάςεισ 
 

1. Ρι τελικζσ εξετάςεισ κάκε μακιματοσ είναι γραπτζσ ι προφορικζσ ι διενεργοφνται με 

απαλλακτικζσ εργαςίεσ ι με δφο προόδουσ. Ρ τρόποσ εξζταςθσ του μακιματοσ ορίηεται 

από τον διδάςκοντα ι τθν διδάςκουςα του μακιματοσ. Σροφορικζσ εξετάςεισ διεξάγονται 

ςε μακιματα που ο αρικμόσ των προσ εξζταςθ φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν δεν υπερβαίνει 

τουσ 50. Για τθ διεξαγωγι τθσ προφορικισ εξζταςθσ ο διδάςκων ι θ διδάςκουςα εκδίδει και 
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αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ ξεχωριςτό πρόγραμμα προφορικϊν εξετάςεων με 

τα ονοματεπϊνυμα των φοιτθτϊν και των φοιτθτριϊν που κα ςυμμετάςχουν ςε αυτζσ 

κακϊσ και με τισ ϊρεσ εξζταςθσ κάκε ομάδασ, θ οποία δεν μπορεί να περιλαμβάνει 

λιγότερα από 3 οφτε περιςςότερα από 6 άτομα. 

2. Σζραν των οριηομζνων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οι διδάςκοντεσ και οι 

διδάςκουςεσ, μετά από ζλεγχο κάκε περίπτωςθσ από τθν Μοςμθτεία τθσ Υχολισ, 

λαμβάνουν ειδικι μζριμνα για τθν προφορικι εξζταςθ φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν με 

αποδεδειγμζνθ πριν από τθν ειςαγωγι τουσ ςτο Κδρυμα δυςλεξία ι με ςοβαρά κινθτικά 

προβλιματα ι με προβλιματα όραςθσ που δυςχεραίνουν ουςιωδϊσ τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 

γραπτζσ εξετάςεισ, ςφμφωνα με διαδικαςία που ορίηεται ςτον Εςωτερικό Μανονιςμό του 

Ιδρφματοσ. Υτο Φμιμα ζνα μζλοσ Δ.Ε.Σ. ορίηεται από τθ Υυνζλευςθ ωσ Χπεφκυνοσ 

Σροςβαςιμότθτασ, με διετι κθτεία. 

 

ΑΤΘΤΡ 10ο 
 

Διεξαγωγι των εξετάςεων 
 

1. Ειδικά για τισ γραπτζσ εξετάςεισ πρζπει υποχρεωτικά να τθροφνται οι ακόλουκοι 

κανόνεσ: 

Θ γραπτι εξζταςθ κάκε μακιματοσ διαρκεί δφο (2) ϊρεσ. Θ Γραμματεία οφείλει να 

αναρτά εγκαίρωσ ςτθ οικεία ιςτοςελίδα το ενιαίο πρόγραμμα των γραπτϊν εξετάςεων του 

εξαμινου, το οποίο πρζπει υποχρεωτικά να περιζχει, για κάκε μάκθμα, τθν θμζρα 

διεξαγωγισ τθσ εξζταςθσ και τα χρονικά όρια ζναρξθσ και λιξθσ τθσ για κακζνα από τα 

περιςςότερα τμιματα, ςτα οποία κατανζμονται ενδεχομζνωσ οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ. 

Ρι διδάςκοντεσ και οι διδάςκουςεσ οφείλουν να είναι παρόντεσ/παροφςεσ ςτουσ χϊρουσ 

των εξετάςεων, να αςκοφν εποπτεία για τθν απρόςκοπτθ και αδιάβλθτθ διεξαγωγι τουσ και 

να λαμβάνουν τα αναγκαία για το ςκοπό αυτό μζτρα. Ρι κακοριςμζνοι επιτθρθτζσ και 

επιτθριτριεσ οφείλουν να ελζγχουν το επίςθμο παραςτατικό του Ε.Μ.Σ.Α. που αποδεικνφει 

τθ φοιτθτικι ιδιότθτα και πιςτοποιεί τθν ταυτότθτα του εξεταηόμενου ι τθσ εξεταηόμενθσ, 

να διαπιςτϊνουν τθν αναγραφι του ονοματεπωνφμου και του αρικμοφ ειδικοφ μθτρϊου 

του φοιτθτι ι τθσ φοιτιτριασ πάνω ςτο γραπτό, να μονογράφουν και να αρικμοφν κάκε 

γραπτό, να επιτθροφν ςυνεχϊσ τισ ειςόδουσ και εξόδουσ τθσ αίκουςασ, ιδίωσ κατά τθν ϊρα 

λιξθσ του χρόνου εξζταςθσ και παράδοςθσ των γραπτϊν, και να φροντίηουν ϊςτε να μθν 

εξζρχεται ι αποχωρεί κανείσ/καμιά από τθν αίκουςα εξετάςεων πριν από τθν πάροδο 

τριάντα λεπτϊν (30ϋ) από τθ διανομι των κεμάτων. Ρι απαντιςεισ ςτα κζματα των 

γραπτϊν εξετάςεων ςυηθτοφνται μετά τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων από τουσ 

διδάςκοντεσ και τισ διδάςκουςεσ με τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ που το επικυμοφν ςε 

ειδικά κακοριςμζνεσ ϊρεσ, οι δε φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να 

βλζπουν το γραπτό τουσ – τθσ τρζχουςασ κάκε φορά εξεταςτικισ περιόδου. 

ςοι και όςεσ εξετάηονται ζχουν το δικαίωμα υποβολισ διευκρινιςτικϊν ερωτιςεων 

ςχετικά με τα κζματα ςτουσ διδάςκοντεσ και τισ διδάςκουςεσ. Ρι ερωτιςεισ κα πρζπει να 

υποβάλλονται δθμοςίωσ και όχι κατ’ ιδίαν, να απευκφνονται αποκλειςτικά ςτο διδάςκοντα 

ι τθ διδάςκουςα και να απαντϊνται δθμοςίωσ. 

Ματά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ, θ προςωρινι ζξοδοσ φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν από τθν 

αίκουςα επιτρζπεται μόνο με τθν εποπτεία ι τθ ςυνοδεία επιτθρθτϊν. 
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Ματά τθ διάρκεια των εξετάςεων όςοι και όςεσ εξετάηονται απαγορεφεται να ζχουν 

δίπλα τουσ βιβλία, ςθμειϊςεισ, βοθκιματα κ.λπ. ι να χρθςιμοποιιςουν οποιαδιποτε 

ςυςκευι θλεκτρονικισ επικοινωνίασ – εκτόσ αν τα παραπάνω ζχουν κρικεί απαραίτθτα από 

τον διδάςκοντα ι τθν διδάςκουςα για τθν υλοποίθςθ τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ. Θ 

παραβίαςθ των ανωτζρω απαγορεφςεων κακϊσ και θ αντιγραφι ι ςυνομιλία/ςυνεργαςία 

μεταξφ των εξεταηόμενων ζχει ωσ ςυνζπεια το μθδενιςμό του γραπτοφ και τθν επιβολι 

τυχόν επιπλζον κυρϊςεων που αποφαςίηονται από τθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ. 

Αν ο φοιτθτισ ι θ φοιτιτρια αποτφχει περιςςότερεσ από τρεισ φορζσ ςε ζνα μάκθμα, 

εξετάηεται, φςτερα από αίτθςι του/τθσ, και με απόφαςθ του/τθσ Μοςμιτορα, από τριμελι 

επιτροπι κακθγθτϊν τθσ ςχολισ, οι οποίοι ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο 

και ορίηονται από τον/τθν Μοςμιτορα. Από τθν επιτροπι εξαιρείται ο/θ υπεφκυνοσ τθσ 

εξζταςθσ διδάςκων/διδάςκουςα. Υε περίπτωςθ αποτυχίασ, οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ 

ςυνεχίηουν ι όχι τθ φοίτθςι τουσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 

κακορίηονται ςτον Εςωτερικό Μανονιςμό του Ιδρφματοσ *Ο. 4009/2011+. 

 

ΑΤΘΤΡ 11ο 
 

Βακμολογία – Νιψθ πτυχίου 
 

1. Ρι διδάςκοντεσ και οι διδάςκουςεσ οφείλουν να παραδίδουν ςτθ Γραμματεία του 

Φμιματοσ τα αποτελζςματα των τελικϊν εξετάςεων, γραπτϊν ι/και προφορικϊν ενιαία 

ςτον ίδιο πίνακα, για κάκε μάκθμα, το αργότερο εντόσ είκοςι πζντε (25) θμερϊν από τθν 

θμζρα διεξαγωγισ τθσ εξζταςθσ. Επί προφορικϊν εξετάςεων ο διδάςκων ι θ διδάςκουςα 

δεν επιτρζπεται να ανακοινϊνει αμζςωσ το αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ ςτουσ φοιτθτζσ και 

φοιτιτριεσ κάκε ομάδασ, αλλά μόνο ςυγκεντρωτικά για το ςφνολο των εξεταςκζντων. 

2. Υε όλα τα μακιματα, ςεμινάρια, και πτυχιακι εργαςία/πρακτικι άςκθςθ του 

Σρογράμματοσ Υπουδϊν το αποτζλεςμα του ελζγχου των γνϊςεων εκφράηεται αρικμθτικά 

με βακμοφσ από μθδζν (0) ζωσ δζκα (10). Υτουσ πίνακεσ των αποτελεςμάτων θ αποτυχία 

ςθμειϊνεται με βακμοφσ από μθδζν (0) ζωσ τζςςερα (4) και θ επιτυχία με βακμοφσ από 

πζντε (5) ζωσ δζκα (10). 

3. Ματά τθ βακμολόγθςθ από τουσ διδάςκοντεσ και τισ διδάςκουςεσ επιτρζπεται ςτθν 

εξετάςτρια/θ να μθ λαμβάνει, κατά τθν κρίςθ του/τθσ, υπόψθ ενδεχόμενθ ζκφραςθ 

αιτιματοσ φοιτθτι ι φοιτιτριασ να καταχωρθκεί ωσ αποτυχϊν/οφςα, ςε περίπτωςθ που 

δεν επιτφχει τθν επικυμθτι γι’ αυτόν/αυτιν βακμολογία. 

4. Δεν επιτρζπεται θ μεταφορά βακμοφ από μια εξεταςτικι περίοδο ςε άλλθ, οφτε θ 

ανακοίνωςθ βακμοφ φοιτθτι ι φοιτιτριασ που εξετάςκθκε ςε τμιμα διαφορετικό από 

εκείνο ςτο οποίο ανικει, ςφμφωνα με τθν αλφαβθτικι κατανομι των τμθμάτων 

διδαςκαλίασ του μακιματοσ. 

5. Ρ τρόποσ υπολογιςμοφ του βακμοφ του πτυχίου, ωσ τίτλου ςπουδϊν, κακϊσ και ο 

τρόποσ χαρακτθριςμοφ τθσ ςυνολικισ επίδοςθσ του φοιτθτι ςε αυτό κακορίηεται από τθν 

κείμενθ νομοκεςία, όπωσ αυτι εξειδικεφεται από τισ αποφάςεισ τθσ ΑΔΙΣ και τθσ ΞΡΔΙΣ. Ρ 

βακμόσ πτυχίου είναι ο μζςοσ όροσ των βακμϊν όλων των μακθμάτων που απαιτοφνται για 

τθ ςυμπλιρωςθ των ςπουδϊν αφοφ λθφκεί υπόψθ ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ κάκε 

μακιματοσ. Ρ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ ορίηεται από τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ που ζχει κάκε 

μάκθμα. Για τθ λιψθ του πτυχίου απαιτοφνται, κατ’ ελάχιςτον, 240 πιςτωτικζσ μονάδεσ. 
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Αναγνϊριςθ μακθμάτων 
 

Υτουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ που ειςάγονται ςτο Φμιμα μετά από Ματατακτιριεσ 

Εξετάςεισ ι μετεγγραφι, δφναται να αναγνωριςτοφν μακιματα, ςτα οποία ζχουν διδαχκεί 

και εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο Φμιμα προζλευςισ τουσ. Για τθν διαδικαςία αναγνϊριςθσ οι 

φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα πρζπει να κατακζςουν φάκελο αναγνϊριςθσ του αρικμοφ 

μακθμάτων τα οποία ζχουν ιδθ διδαχκεί και εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο Φμιμα προζλευςθσ. Ρ 

φάκελοσ πρζπει να περιλαμβάνει: 

Α. Αίτθςθ αναγνϊριςθσ με τθν πρόταςθ αντιςτοιχίασ μακθμάτων Φμιματοσ προζλευςθσ 

– μακθμάτων Φμιματοσ Φιλοςοφίασ. 

Β. Αναλυτικι βακμολογία και περίγραμμα του μακιματοσ από το Φμιμα προζλευςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εξάμθνο κατάταξθσ πτυχιοφχων ςτο Φμιμα δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτερο του 5ου εξαμινου. Ξε απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ υποδοχισ οι 

καταταςςόμενοι/εσ απαλλάςςονται από τθν εξζταςθ μακθμάτων ι αςκιςεων του 

προγράμματοσ ςπουδϊν του Φμιματοσ που διδάχκθκαν πλιρωσ ςτο Φμιμα ι τθ Υχολι 

προζλευςθσ. Ξε τθν ίδια απόφαςθ, οι καταταςςόμενοι/εσ υποχρεϊνονται να εξεταςτοφν 

ςε μακιματα ι αςκιςεισ, τα οποία ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν κρίνεται ότι δεν 

διδάχκθκαν πλιρωσ ςτο Φμιμα ι τθ Υχολι προζλευςθσ. Υε κάκε περίπτωςθ οι 

καταταςςόμενοι/εσ απαλλάςςονται από τθν εξζταςθ των μακθμάτων ςτα οποία 

εξετάςτθκαν για τθν κατάταξι τουσ, εφόςον τα μακιματα αυτά αντιςτοιχοφν ςε μακιματα 

του προγράμματοσ ςπουδϊν του Φμιματοσ υποδοχισ. 

Για τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ που ειςάγονται ςτο Φμιμα μετά από μετεγγραφι, θ 

αναγνϊριςθ των μακθμάτων, θ απαλλαγι από τθν εξζταςθ των αντίςτοιχων μακθμάτων 

του προγράμματοσ ςπουδϊν του Φμιματοσ και θ ζνταξθ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν ςε 

διαφορετικό του πρϊτου εξάμθνο πραγματοποιείται, κατά περίπτωςθ, με απόφαςθ τθσ 

Υυνζλευςθσ μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Σρογράμματοσ Υπουδϊν, ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτο άρκρο 35 του Ο.4115/2013. 

 

Δϋ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 

ΕΓΓΤΑΦΘ ΦΡΙΦΘΦΩΟ 

 

ΑΤΘΤΡ 12ο 
 

Εγγραφι Σρωτοετϊν Φοιτθτϊν και Φοιτθτριϊν 
 

Φα ονόματα των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν που ειςάγονται ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ, 

ςφμφωνα με τα αποτελζςματα επιλογισ, γνωςτοποιοφνται ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ 

με ειδικζσ καταςτάςεισ από το Χπουργείο Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων. Θ πρόςκλθςθ για 

τθν εγγραφι τουσ γίνεται ςε προκεςμία που κακορίηεται με απόφαςθ του Χπουργοφ 

Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων. Ξζςα ςτθν ίδια προκεςμία πρζπει να προςζλκουν για 

εγγραφι και οι ειςαγόμενοι/εσ χωρίσ εξετάςεισ, κακ’ υπζρβαςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ 

ειςακτζων, που ανικουν ςε ειδικζσ κατθγορίεσ (π.χ. αςκενείσ κ.λπ.). 
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Φοιτθτικι Ιδιότθτα 
 

Θ φοιτθτικι ιδιότθτα αποκτάται με τθν εγγραφι ςτο Φμιμα και διατθρείται μζχρι τθ 

λιψθ του πτυχίου. Είναι δυνατι θ αναςτολι τθσ φοίτθςθσ με αίτθςθ του ενδιαφερομζνου ι 

τθσ ενδιαφερομζνθσ προσ το Φμιμα.  

Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ ζχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με ζγγραφθ αίτθςι τουσ 

ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ, τισ ςπουδζσ τουσ για όςα εξάμθνα, ςυνεχόμενα ι μθ, 

επικυμοφν, και πάντωσ όχι περιςςότερα από τον ελάχιςτο αρικμό εξαμινων που 

απαιτοφνται για τθ λιψθ πτυχίου ςφμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδϊν. Φα 

εξάμθνα αυτά δεν προςμετρϊνται ςτθν παραπάνω ανϊτατθ διάρκεια φοίτθςθσ. Ρι 

φοιτθτζσ που διακόπτουν κατά τα ανωτζρω τισ ςπουδζσ τουσ, δεν ζχουν τθ φοιτθτικι 

ιδιότθτα κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ διακοπισ των ςπουδϊν τουσ. Ξετά τθ λιξθ τθσ 

διακοπισ των ςπουδϊν οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ επανζρχονται ςτο Φμιμα. 

 

Εϋ ΜΕΦΑΝΑΙΡ 

ΞΕΦΑΒΑΦΙΜΕΥ ΜΑΙ ΦΕΝΙΜΕΥ ΔΙΑΦΑΠΕΙΥ 

 

ΑΤΘΤΡ 13ο 
 

Ιςχφσ και εφαρμογι 
 

1. Από τα Σρογράμματα Σροπτυχιακϊν Υπουδϊν που ίςχυαν πριν το ακαδ. ζτοσ 2014/15 

διατθρείται απλϊσ θ εξεταςτικι δυνατότθτα των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν που τυχόν 

εξακολουκοφν να υπάγονται ςε αυτά, κακϊσ και να διατθροφν κατά νόμο τθ φοιτθτικι τουσ 

ιδιότθτα. Για τθν εξζταςθ των παραπάνω φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν ςτα επιμζρουσ 

μακιματα ιςχφουν οι ακόλουκεσ διακρίςεισ: 

α) Για όςα μακιματα παλαιότερου Σρογράμματοσ είναι, κατά τισ ςχετικζσ αποφάςεισ 

τθσ Υυνζλευςθσ, ίδια κατά περιεχόμενο με μακιματα του αναμορφωμζνου Σρογράμματοσ, 

ο φοιτθτισ ι θ φοιτιτρια ςυμμετζχει ςτισ κανονικζσ εξετάςεισ των αντίςτοιχων μακθμάτων 

του αναμορφωμζνου Σρογράμματοσ. 

β) Για όςα υποχρεωτικά μακιματα παλαιότερου Σρογράμματοσ δεν διδάςκονται πλζον, 

θ Υυνζλευςθ ορίηει, με απόφαςι τθσ, μετά από ειςιγθςθ του/τθσ εκάςτοτε αρμόδιου, τθν 

εξζταςθ του φοιτθτι ι τθσ φοιτιτριασ ςε ςυναφι μακιματα (υποχρεωτικά ι επιλογισ) του 

αναμορφωμζνου Σρογράμματοσ. 

γ) Για όςα μακιματα επιλογισ παλαιότερου Σρογράμματοσ δεν διδάςκονται πλζον, θ 

Υυνζλευςθ ορίηει, με απόφαςι τθσ, μετά από ειςιγθςθ του/τθσ εκάςτοτε αρμόδιου τα 

ςυναφι μακιματα επιλογισ του αναμορφωμζνου Σρογράμματοσ, από τα οποία κα μπορεί 

να επιλζξει ο φοιτθτισ ι θ φοιτιτρια για να αντικαταςτιςει το μάκθμα επιλογισ που 

οφείλει από το παλαιότερο Σρόγραμμα. 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΦΕΦΑΤΦΡ 

4. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ ΣΤΡΣΦΧΧΙΑΜΩΟ ΥΣΡΧΔΩΟ 

 

4.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ – Υυντομογραφίεσ 
 

(1) Φο πρόγραμμα προπτυχιακϊν ςπουδϊν για τουσ ειςαχκζντεσ και τισ ειςαχκείςεσ από το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 και εφεξισ και (2) το πρόγραμμα προπτυχιακϊν ςπουδϊν για 

τουσ ειςαχκζντεσ και τισ ειςαχκείςεσ ζωσ το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 είναι αναρτθμζνα 

ςτον ακόλουκο ιςτότοπο: 

 

Σροπτυχιακζσ Υπουδζσ → Σρόγραμμα Υπουδϊν 

www.philosophy.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/programma-spoydon.html 

 

Φα προγράμματα προπτυχιακϊν ςπουδϊν (1) και (2) παρατίκενται εν ςυνεχεία ςτθν 

οριςτικι μορφι τουσ, όπωσ διαμορφϊκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ 

Φιλοςοφίασ (ςυνεδρίαςθ τθσ 10-4-2020). 

 

Υυντομογραφίεσ 

ΧΣ Τποχρεωτικά Μακιματα 

ΧΕ Τποχρεωτικά Επιλεγόμενα Μακιματα 

Mακιματα που επιλζγει κανείσ από ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο ι 

κατθγορία μακθμάτων. 

ΕΕ Ελεφκερα Επιλεγόμενα Μακιματα 

Mακιματα που επιλζγει κανείσ από οποιοδιποτε προςφερόμενο γνωςτικό 

αντικείμενο. 

ΔΞ Διδακτικζσ Μονάδεσ 

Ρι Διδακτικζσ Μονάδεσ αναλογοφν ςτισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ του 

ςυγκεκριμζνου μακιματοσ κάκε εξάμθνο. 

ECTS 

ι 

ΣΞ 

European Community Course Credit Transfer System (φςτθμα Μεταφερομζνων 

Ακαδθμαϊκϊν Μονάδων) ι Πιςτωτικζσ Μονάδεσ 

Ρι Μονάδεσ ECTS ι Πιςτωτικζσ Μονάδεσ (Σ.Ξ.) είναι ζνα μζγεκοσ που ςυνοδεφει 

κάκε μάκθμα και περιγράφει τον φοιτθτικό φόρτο εργαςίασ που απαιτείται για 

τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του. Βλ. παρακάτω, 4.2.1 (3). 
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4.2 Σρόγραμμα ςπουδϊν για τουσ ειςαχκζντεσ και τισ ειςαχκείςεσ από το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 και εφεξισ 

 

4.2.1 Ρργάνωςθ προγράμματοσ ςπουδϊν 
 

1 Ξακιματα 

Φο Σρόγραμμα Υπουδϊν του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ δομείται, αρχικά, ςε δφο 

επίπεδα: μακιματα Φιλοςοφίασ και μακιματα από άλλα γνωςτικά πεδία (είτε 

από το ίδιο το Φμιμα Φιλοςοφίασ, είτε από άλλα Φμιματα τθσ Φιλοςοφικισ 

Υχολισ ι άλλων Υχολϊν), τα οποία υποςτθρίηουν τθ φιλοςοφικι ζρευνα και 

παρζχουν ολοκλθρωμζνθ παιδεία ςτουσ αποφοίτουσ που κα κελιςουν να 

διδάξουν ςτθ Ξζςθ Εκπαίδευςθ. 

Φα μακιματα Φιλοςοφίασ διακρίνονται ςε υποχρεωτικά και υποχρεωτικά 

επιλεγόμενα. Υτα υποχρεωτικά καλφπτονται όλοι οι κλάδοι τθσ Φιλοςοφίασ, ενϊ 

τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα είναι δομθμζνα ζτςι ϊςτε να επιλζγουν οι φοιτθτζσ 

και οι φοιτιτριεσ πεδία εξειδίκευςθσ. Επιπλζον, ςτα υποχρεωτικά επιλεγόμενα 

εντάςςονται ςεμινάρια που καλλιεργείται θ πρωτογενισ και δευτερογενισ 

ζρευνα. Σλζον των παραδόςεων και των ςεμιναρίων, ςτο Σρόγραμμα Υπουδϊν 

ζχουν ενταχκεί διδακτικι άςκθςθ και πτυχιακι εργαςία/πρακτικι άςκθςθ. Ξε 

τθν πρϊτθ εκπαιδεφονται οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ ςτθ διδαςκαλία, 

διδάςκοντασ ςε ςυνεργαηόμενα ςχολεία. Ξε τθ δεφτερθ εκπαιδεφονται ςτθν 

πρωτογενι επιςτθμονικι ζρευνα, ςτθ ςυγγραφι ολοκλθρωμζνθσ επιςτθμονικισ 

εργαςίασ και ςτθ ςφνδεςθ ζρευνασ και πράξθσ. 

2 Διάρκεια φοίτθςθσ – Ρλοκλιρωςθ ςπουδϊν 

Φα οκτϊ (8) εξάμθνα αποτελοφν τθν ελάχιςτθ υποχρεωτικι διάρκεια φοίτθςθσ 

ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ. Μάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ περιλαμβάνει δφο διδακτικά 

εξάμθνα: ζνα χειμερινό εξάμθνο και ζνα εαρινό εξάμθνο. Ματά ςυνζπεια, το 

Σρόγραμμα Υπουδϊν περιλαμβάνει, ςυνολικά, τζςςερα (4) χειμερινά εξάμθνα 

(Αϋ, Γϋ, Εϋ, Ηϋ) και τζςςερα (4) εαρινά εξάμθνα (Βϋ, Δϋ, ΥΦϋ, Θϋ). Μάκε εξάμθνο 

περιλαμβάνει τουλάχιςτον δεκατρείσ (13) εβδομάδεσ διδαςκαλίασ. Φα μακιματα 

επιλογισ από το Φμιμα Φιλοςοφίασ διδάςκονται κατά τθ διάρκεια του 3ου και 4ου 

ζτουσ ςπουδϊν. 

Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν και τθν απόκτθςθ πτυχίου του 

Φμιματοσ Φιλοςοφίασ απαιτείται θ παρακολοφκθςθ κατ’ ελάχιςτον πενιντα ενόσ 

(51) μακθμάτων και θ ςυγκζντρωςθ τουλάχιςτον διακοςίων ςαράντα (240) Σ.Ξ. 

(ECTS). Επιπλζον, ςε κάκε μάκθμα του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ αντιςτοιχοφν τρεισ 

(3) διδακτικζσ μονάδεσ (Δ.Ξ.). Φόςο οι Δ.Ξ. όςο και οι Σ.Ξ. (ECTS) που 

αντιςτοιχοφν ςτο κάκε μάκθμα απονζμονται ςτουσ φοιτθτζσ και ςτισ φοιτιτριεσ 

μόνο μετά τθν επιτυχι εξζταςι τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα. 

3 Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ (Σ.Ξ./ECTS) μακθμάτων: γενικζσ πλθροφορίεσ 

Φο Σρόγραμμα Υπουδϊν του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνο 

με το Ευρωπαϊκό Υφςτθμα Ξεταφοράσ και Υυςςϊρευςθσ Σιςτωτικϊν Ξονάδων 

(ECTS), κακϊσ και με το ςχετικό ελλθνικό νομοκετικό πλαίςιο (Ο. 3374/ 2005, Χ.Α. 
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Φ5/72535/Β3-2006, ΦΕΜ 1091/10/08/06, τ. Βϋ, Χ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΜ 

1466/2007, τ. Βϋ). Φο Ευρωπαϊκό Υφςτθμα Ξεταφοράσ και Υυςςϊρευςθσ 

Σιςτωτικϊν Ξονάδων (ECTS) αποτελεί ζνα φοιτθτοκεντρικό ςφςτθμα που 

εξυπθρετεί τον ςχεδιαςμό και τθν αναγνϊριςθ Σρογραμμάτων Υπουδϊν και 

επιτρζπει τθν όςο το δυνατόν πιο ομοιογενι κεϊρθςθ των ςυςτθμάτων 

εκπαίδευςθσ των ευρωπαϊκϊν πανεπιςτθμίων. 

Ρι πιςτωτικζσ μονάδεσ (Σ.Ξ./ECTS) που αντιςτοιχοφν ςτο κάκε μάκθμα 

αποτυπϊνουν τον φόρτο εργαςίασ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν που απαιτείται 

για τθν ολοκλιρωςθ όλων των δραςτθριοτιτων του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ, 

όπωσ είναι θ παρακολοφκθςθ διαλζξεων, θ ςυμμετοχι ςε εργαςτιρια ι 

ςεμινάρια, θ εκπόνθςθ εργαςιϊν, θ χριςθ των πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν 

για ζρευνα και βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ και, τζλοσ, θ ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ. 

4 Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ (Σ.Ξ./ECTS) μακθμάτων Φμιματοσ Φιλοςοφίασ 

Υε ςυμφωνία με τθν κείμενθ νομοκεςία (Χ.Α. Φ5/89656/Β3, αρικμ. ΦΕΜ 

1466/2007), οι Σ.Ξ. (ECTS) που απαιτείται να ςυγκεντρϊςει κάκε φοιτθτισ και 

φοιτιτρια του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, ζχει ωσ κάτωκι: 
 

ΦΧΣΡΥ ΑΤΙΘΞΡΥ 

ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ 

ΓΟΩΥΦΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΣΙΥΦΩΦΙΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ 

ΕΜΑΥΦΡΧ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ 

ΥΧΟΡΝΡ 

ECTS 

ΧΣ 16 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 5 80 

ΧΕ 6 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 4 24 

ΧΕ 3 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 9 27 

ΧΣ 6 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ 4 24 

ΧΣ 1 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ 5 5 

ΧΣ 2 ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ 5 10 

ΧΣ 2 ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 

ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ 

4 8 

ΧΣ 2 ΝΑΦΙΟΙΜΑ 4 8 

ΧΣ 3 ΙΥΦΡΤΙΑ 3 9 

ΧΣ 2 ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 6 

ΧΕ 1 ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 4 

ΧΣ 1 ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 3 

ΧΣ 1 ΔΙΔΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ 7 7 

ΧΕ 2 ΠΕΟΘ ΓΝΩΥΥΑ 3 6 

ΕΕ 2 ΕΑΦ (επιλογι από άλλο 

Φμιμα) 

3 6 

ΧΣ 1 ΣΦΧΧΙΑΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ ι 

ΣΤΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ 

 

17 

 

17 

 ΥΧΟΡΝΡ: 51   244 

5 Πζνεσ γλϊςςεσ 

Ρι ξζνεσ γλϊςςεσ που προςφζρονται ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ είναι: 

-θ αγγλικι γλϊςςα, 
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-θ γαλλικι γλϊςςα, 

-θ γερμανικι γλϊςςα, 

-θ ιςπανικι γλϊςςα και 

-θ ιταλικι γλϊςςα. 

6 Υυμμετοχι ςτο Σρόγραμμα Erasmus+ 

Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ ζχουν το δικαίωμα να πραγματοποιιςουν ςπουδζσ 

ι πρακτικι άςκθςθ (Placement) είτε ςε Κδρυμα Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 

αλλοδαπισ είτε ςε επιςτθμονικό ευρωπαϊκό ι διεκνι οργανιςμό με πλιρθ 

ακαδθμαϊκι αναγνϊριςθ αντίςτοιχα, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο Σρόγραμμα 

Erasmus+. 

Ρι Σ.Ξ. (ECTS), κακϊσ και θ βακμολογία των μακθμάτων που παρακολουκοφν 

οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ που ςυμμετζχουν ςτο Σρόγραμμα Erasmus+ 

κακορίηονται από τα Σανεπιςτιμια τθσ αλλοδαπισ από τα οποία προςφζρονταν 

τα μακιματα και ενςωματϊνονταν ςτο Σρόγραμμα Υπουδϊν των φοιτθτϊν και 

φοιτθτριϊν, μετά από αναγνϊριςθ και αντιςτοίχιςθ μακθμάτων. 

 

4.2.2 Μανόνασ λιψθσ πτυχίου Φμιματοσ Φιλοςοφίασ – διάρκρωςθ προγράμματοσ 
 

Ξακιματα Φιλοςοφίασ 25 (= 16 υποχρεωτικά + 6 υποχρεωτικά 

επιλεγόμενα + 3 ςεμινάρια) 

Ξακιματα Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ 7 

Ξακιματα Νατινικισ Φιλολογίασ 2 

Ξακιματα Γλωςςολογίασ 2 

Ξακιματα Οζασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ 2 

Ξακιματα Ιςτορίασ 3 

Πζνθ γλϊςςα 2 

Ελεφκερεσ επιλογζσ 2 

Στυχιακι εργαςία/Σρακτικι άςκθςθ 1 

Ξακιματα Σαιδαγωγικισ 4 

Ξακιματα Ψυχολογίασ 1 

Υφνολο 51 

ECTS 244 

 

 

ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

 

Χποχρεωτικά Ξακιματα Φιλοςοφίασ 
1 Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία ΙΙ: Σλάτων 
2 Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία ΙΙΙ: Αριςτοτζλθσ 
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3 Ξεςαιωνικι Φιλοςοφία 
4 Βυηαντινι Φιλοςοφία 

5 Οεότερθ Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία Ι: Ρρκολογιςμόσ και Ευρωπαϊκόσ 

Διαφωτιςμόσ 

6 Οεότερθ Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία ΙΙ: Εμπειριςμόσ 
7 Οεότερθ Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία ΙΙΙ: Μαντ 

8 Υφγχρονθ Φιλοςοφία Ι: Θπειρωτικι Φιλοςοφία 

9 Υφγχρονθ Φιλοςοφία ΙΙ: Αναλυτικι Φιλοςοφία 

10 Εφαρμοςμζνθ Θκικι 

11 Νογικι Ι 

12 Γνωςιοκεωρία 

13 Θκικι Φιλοςοφία 

14 Σολιτικι Φιλοςοφία 

15 Μοινωνικι Φιλοςοφία 

16 Ξεταφυςικι 

 

Χποχρεωτικά Επιλεγόμενα Ξακιματα Φιλοςοφίασ (ζνα από κάκε ομάδα) 

 ΡΦ1 
1 Υφγχρονθ Φιλοςοφία V: Θετικιςμόσ – Νογικόσ Θετικιςμόσ 
2 Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία ΙV: Υωκρατικζσ Υχολζσ – Ελλθνιςτικι Φιλοςοφία 
3 Θκικι και Φεχνολογία 

 ΡΦ2 

1 Οεότερθ Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία IV: Γερμανικόσ Ιδεαλιςμόσ 
2 Αςιατικζσ Φιλοςοφίεσ 

3 Αιςκθτικι 

 ΡΦ3 

1 Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία Ι: Σροςωκρατικι περίοδοσ 

2 Φιλοςοφικι Ανκρωπολογία 

3 Φιλοςοφία τθσ Θρθςκείασ 

 ΡΦ4 

1 Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία V: Σολιτικι Φιλοςοφία 

2 Φιλοςοφία τθσ Αναγζννθςθσ 

3 Νογικι ΙΙ 

 ΡΦ5 

1 Υφγχρονθ Φιλοςοφία ΙΙΙ: Ερμθνευτικι – Φαινομενολογία 

2 Φιλοςοφία του Οου 

3 Οεοελλθνικι Φιλοςοφία 
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 ΡΦ6 

1 Βιοθκικι 

2 Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία VI: Ψςτερθ Αρχαιότθτα 

3 Υφγχρονθ Φιλοςοφία IV: Χπαρξιςμόσ – Ξεταμοντερνιςμόσ 

 

Χποχρεωτικά Επιλεγόμενα Υεμινάρια Φιλοςοφίασ (3) 
 

ΡΥ1 

1 Μείμενα Σολιτικισ Φιλοςοφίασ 

2 Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν 

3 Φιλελευκεριςμόσ και Υοςιαλιςμόσ 

4 Μείμενα Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ: Σλάτων 

5 Φιλοςοφία τθσ Σράξθσ 
 

ΡΥ2 

6 Μείμενα Θκικισ Φιλοςοφίασ 

7 Μείμενα Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ: Αριςτοτζλθσ 

8 Ηθτιματα Οεότερθσ Φιλοςοφίασ 

9 Φιλοςοφία – Σολιτικι – Ρικονομία 

10 Επιςτθμολογία 

 

ΡΥ3 

11 Ηθτιματα Υφγχρονθσ Φιλοςοφίασ 

12 Φιλοςοφία τθσ Φεχνολογίασ 

13 Φιλοςοφία τθσ Γλϊςςασ 

14 Φιλοςοφία του Σολιτιςμοφ και Αιςκθτικι 

15 Ηθτιματα Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ 

 

Ξακιματα ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Φιλολογίασ 

 

Ξακιματα Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ 

1 Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία I: Ειςαγωγι ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία – 

Θεματογραφία 

2 Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία ΙΙ: Πενοφϊν 

3 Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία ΙII: Φιλοςοφικά Μείμενα 

4 Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία ΙV: Αττικοί Τιτορεσ 

5 Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία V: Δραματικι Σοίθςθ 

6 Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία VI: Επικι Σοίθςθ 

7 Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία VII: Θουκυδίδθσ 
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Ξακιματα Νατινικισ Φιλολογίασ 

1 Νατινικι Φιλολογία Ι: Θεματογραφία 

2 Νατινικι Φιλολογία ΙΙ: Φιλοςοφικά – Τθτορικά Μείμενα 

 

Ξακιματα Γλωςςολογίασ 

1 Ειςαγωγι ςτθ Γλωςςολογία 

2 Γλωςςολογία και Φιλοςοφία 

 

Ξακιματα Οζασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ 

1 Οζα Ελλθνικι Φιλολογία: 19οσ – 20οσ αιϊνασ 

2 Θεωρία Νογοτεχνίασ 

 

Ξακιματα από το Φμιμα Ιςτορίασ – Αρχαιολογίασ 

 

1 Αρχαία Ιςτορία 

2 Βυηαντινι και Ξεςαιωνικι Ιςτορία 

3 Οεότερθ και Υφγχρονθ Ιςτορία 

 

Ξακιματα επιλογισ 

 

2 μακιματα ελεφκερθσ επιλογισ 

 

Ξακιματα από το Σαιδαγωγικό Φμιμα Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 

1 Σαιδαγωγικι Ψυχολογία 

2 Θεωρία και Ξεκοδολογία τθσ Διδαςκαλίασ 

3 Αναλυτικά Σρογράμματα 

ι 

Ειδικι Αγωγι 

4 Διδακτικι Άςκθςθ 

 

Ξάκθμα από το Φμιμα Ψυχολογίασ 

 

1 Υχολικι Ψυχολογία 
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4.2.3 Σαρατθριςεισ 
 

1 Σροχποκζςεισ (α) εγγραφισ ςε ςεμινάρια και 

(β) παράδοςθσ πτυχιακισ εργαςίασ ι πρακτικισ άςκθςθσ 

Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ δεν μποροφν να εγγραφοφν ςτα ςεμινάρια των Εϋ, 

ΥΦϋ, και Ηϋ εξαμινων αν δεν ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε ζξι (6) τουλάχιςτον από 

τα υποχρεωτικά μακιματα των προθγοφμενων εξαμινων. 

Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ δεν μποροφν να εκπονιςουν πτυχιακι εργαςία ι 

να αναλάβουν πρακτικι άςκθςθ χωρίσ να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ 

τουλάχιςτον δφο ςεμινάρια (ιςχφει για τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ που 

ειςιχκθςαν από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019/20 και εφεξισ). 

2 Νειτουργία ςεμιναρίων 

Υτα ςεμινάρια ο αρικμόσ των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν δεν κα πρζπει να 

υπερβαίνει τουσ 30. Υε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ απαιτείται άδεια του 

Φμιματοσ. Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ δθλϊνουν τθν επικυμία προεγγραφισ 

τουσ ςτα ςεμινάρια του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ (ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ 

Φιλοςοφίασ) τθν εβδομάδα πριν από τθν ζναρξθ του εξαμινου και ειδοποιοφνται 

αρμοδίωσ, κατόπιν επιλογισ των διδαςκόντων και διδαςκουςϊν, για τισ 

δυνατότθτεσ που υπάρχουν και τθν ζνταξι τουσ. Σροτεραιότθτα ζχουν πάντοτε οι 

φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ μεγαλφτερων εξαμινων. Ρ διδάςκων ι θ διδάςκουςα 

τθρεί παρουςιολόγιο, το οποίο κατακζτει ςτο Φμιμα μαηί με τθ βακμολογία του 

εξαμινου. Επιτρζπονται ζωσ 2 απουςίεσ. Για περιςςότερεσ απαιτείται άδεια από 

δθμόςιο νοςθλευτικό ίδρυμα. Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ αναλαμβάνουν κζμα 

εργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ του ςεμιναρίου. Είναι προαιρετικι θ 

προφορικι παρουςίαςθ – υποςτιριξθ τθσ εργαςίασ. Θ βακμολόγθςθ προκφπτει 

ωσ αποτζλεςμα τθσ παρουςίαςθσ – υποςτιριξθσ, τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ και 

του τελικοφ γραπτοφ κειμζνου, θ ζκταςθ του οποίου δεν κα πρζπει να 

υπερβαίνει τισ 3.000 λζξεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ειςαγωγισ και τθσ 

βιβλιογραφίασ. Ρι εργαςίεσ αναρτϊνται ςε ειδικό διαδικτυακό χϊρο ςτθν 

ιςτοςελίδα του Φμιματοσ και ελζγχονται από ςυςτιματα εντοπιςμοφ 

λογοκλοπισ, με ευκφνθ των διδαςκόντων. Φο ίδιο ςεμινάριο μπορεί να 

προςφζρεται και να διδάςκεται από περιςςότερουσ/εσ του/τθσ ενόσ/μιασ 

διδάςκοντεσ/ουςεσ ςτο ίδιο εξάμθνο. 

3 Επιλογζσ για το Θϋ εξάμθνο των ςπουδϊν: εκπόνθςθ πτυχιακισ εργαςίασ / 

ανάλθψθ πρακτικισ άςκθςθσ / επιπλζον μακιματα και ςεμινάριο 

Φθν εβδομάδα πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων του ΥΦϋ εξαμινου, ο/θ 

φοιτθτισ/ιτρια επιλζγει μια από τισ παρακάτω εκδοχζσ που αναφζρονται ςτο Θϋ 

εξάμθνο των ςπουδϊν: 

α. εκπόνθςθ πτυχιακισ εργαςίασ (από 9.000 ζωσ 12.000 λζξεισ)· 

β. ανάλθψθ πρακτικισ άςκθςθσ ςε ζνα από τα εργαςτιρια του Φμιματοσ ι ςε 

άλλθ ερευνθτικι δομι (μζςω ΕΥΣΑ, ΑΦΝΑΥ ι άλλου κεςμικοφ φορζα)· 

γ. επιπλζον μακιματα (δφο) και ςεμινάριο (ζνα). Υε αυτι τθν περίπτωςθ, ςτο 

Ηϋ εξάμθνο, κα πρζπει να εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε δφο μακιματα από τθν ομάδα 



[37] 

ΡΦ5 και ςε δφο μακιματα από τθν ομάδα ΡΦ6, αντί ενόσ από τθν κακεμιά που 

ιςχφει για όςεσ και όςουσ επιλζξουν τισ εκδοχζσ (α) και (β). Επίςθσ, ςτο ΥΦϋ 

εξάμθνο, κα πρζπει να ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ δφο ςεμινάρια από τθν ομάδα 

ΡΥ2, αντί ενόσ που ιςχφει για όςεσ και όςουσ επιλζξουν τισ εκδοχζσ (α) και (β). 

4 Στυχιακζσ εργαςίεσ και πρακτικζσ αςκιςεισ: 

Εποπτεία και αξιολόγθςθ, παρουςίαςθ και ανάρτθςθ 

Μάκε διδάςκων/ουςα δεν μπορεί να αναλαμβάνει τθν εποπτεία περιςςότερων 

των πζντε πτυχιακϊν εργαςιϊν ανά εξάμθνο. Ρι διευκυντζσ/διευκφντριεσ 

εργαςτθρίων του Φμιματόσ μασ δφνανται να ανακζτουν ζωσ δζκα πρακτικζσ 

αςκιςεισ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ. Φα μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ μποροφν 

να μθν αναλάβουν τθν εποπτεία πτυχιακϊν εργαςιϊν ι πρακτικϊν αςκιςεων, 

εάν το κελιςουν. 

Ρι πτυχιακζσ εργαςίεσ αναρτϊνται ςε ειδικό χϊρο ςτο e-class, ελζγχονται από 

ςυςτιματα εντοπιςμοφ λογοκλοπίασ και βακμολογοφνται κατόπιν εξζταςθσ από 

2μελι επιτροπι. Φα ίδια ιςχφουν για τα παραδοτζα των πρακτικϊν αςκιςεων ςε 

εργαςτιρια του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ. 

Φο Φμιμα, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςυντάςςει τον Εςωτερικό 

Μανονιςμό Σρακτικισ Άςκθςθσ του Φμιματοσ και κακορίηει τα ακαδθμαϊκά 

κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραδοτζων τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Θ Υυνζλευςθ του 

Φμιματοσ, ςφμφωνα με τον οικείο Εςωτερικό Μανονιςμό Σρακτικισ Άςκθςθσ, 

ορίηει ςε κάκε επιμζρουσ περίπτωςθ ζνα/μια διδάςκοντα/ουςα ωσ 

«Ακαδθμαϊκό/ι Επόπτθ/τρια Σρακτικισ Άςκθςθσ» για τουσ αςκοφμενουσ/εσ 

Σροπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ. Ξετά το πζρασ τθσ Σρακτικισ 

Άςκθςθσ, ο/θ «Επόπτθσ/τρια», εξετάηει προφορικά ι γραπτά τον/τθν 

φοιτθτι/φοιτιτρια – ςυνυπολογίηοντασ τα παραδοτζα ι/και τισ αντίςτοιχεσ 

Εκκζςεισ του φορζα απαςχόλθςθσ – και κατακζτει ςτθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ 

τθ βακμολογία που αντιςτοιχεί ςτθν ακαδθμαϊκι βακμολογικι κλίμακα (0-10) με 

τισ αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS), όπωσ αυτζσ ορίςτθκαν από τθ 

Υυνζλευςθ και αναφζρονται ςτο Σρόγραμμα και τον Ρδθγό Υπουδϊν του οικείου 

Φμιματοσ. Θ βακμολογία ςυνοδεφεται από τα παραδοτζα ι/και τθν Ζκκεςθ 

Σεπραγμζνων τθσ εκάςτοτε Σρακτικισ Άςκθςθσ. 

Από τον/τθν Σρόεδρο του Φμιματοσ ορίηεται Επιτροπι ετιςιασ κθτείασ, 

υπεφκυνθ για τισ πτυχιακζσ εργαςίεσ και τισ πρακτικζσ αςκιςεισ, που απαρτίηεται 

από ζνα μζλοσ Δ.Ε.Σ. και δφο μζλθ Ε.ΔΙ.Σ. Θ Επιτροπι ςυγκεντρϊνει τα αιτιματα 

των πτυχιακϊν εργαςιϊν και των πρακτικϊν αςκιςεων τθν εβδομάδα πριν από 

τθν ζναρξθ του εαρινοφ εξαμινου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Μάκε φοιτθτισ και 

φοιτιτρια (6ου εξαμινου και άνω) πρζπει να υποβάλει ςτθν εβδομάδα πριν από 

τθν ζναρξθ των μακθμάτων του 6ου εξαμινου των ςπουδϊν του, ζντυπθ αίτθςθ 

ςτθν Γραμματεία του Φμιματοσ, αναφζροντασ το κζμα και τον/τθν επόπτθ τθσ 

εργαςίασ ι τθσ άςκθςισ του/τθσ, αφοφ πρϊτα ζχει ςυνεννοθκεί μαηί του/τθσ. 

Ματαρτίηεται κατάλογοσ με όλεσ τισ αιτιςεισ και δθμοςιοποιείται ςτισ 

ανακοινϊςεισ του Φμιματοσ. ςων οι αιτιςεισ δεν ικανοποιθκοφν και όςοι/εσ 

επιλζξουν τθν εκδοχι (γ), εξετάηονται ςε περιςςότερα μακιματα/ςεμινάρια. 



[38] 

Δεν επιτρζπεται δφο φοιτθτζσ ι φοιτιτριεσ να ζχουν το ίδιο κζμα. Αν αυτό 

απαιτείται για ειδικοφσ λόγουσ, τότε οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ αναλαμβάνουν 

παρόμοια κζματα, αλλά με διακριτι διαφοροποίθςθ που να επιτρζπει 

ανεξάρτθτθ εργαςία και ανεξάρτθτθ ςυγγραφι. 

Θ πτυχιακι εργαςία είναι ερευνθτικι με ςτόχο τθν εκμάκθςθ τεχνικϊν, τθ 

διεξαγωγι ερευνθτικοφ ζργου, τθ χριςθ βιβλιογραφίασ, τθν ανάλυςθ και 

αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων. Αναπροςαρμογι του τίτλου τθσ πτυχιακισ ι τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ μπορεί να γίνει πριν από τθν ολοκλιρωςι τθσ, αν απαιτθκεί 

από τθν πορεία τθσ ζρευνασ και τα αποτελζςματα αυτισ. 

Μάκε πτυχιακι εργαςία και πρακτικι άςκθςθ αναρτάται και παρουςιάηεται 

δθμόςια, μετά από ανακοίνωςθ του/τθσ διδάςκοντοσ/ουςασ, ςτθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Φμιματοσ. Μάκε φοιτθτισ και 

φοιτιτρια παραδίδει υποχρεωτικά ζνα αντίτυπο τθσ εργαςίασ ςτο υπεφκυνο 

μζλοσ Δ.Ε.Σ./Ε.ΔΙ.Σ. και τθν κατακζτει θλεκτρονικά ςτθν πλατφόρμα του Ε.Μ.Σ.Α. 

«Σζργαμοσ». Θ υποβολι ςτθν Σλατφόρμα «Σζργαμοσ» ι Γκρίηα βιβλιοκικθ 

ςυνοδεφεται με ςχετικό ζγγραφο (από τθ Γραμματεία του Φμιματοσ). 

5 Ρρκζσ πρακτικζσ κατά τθ ςφνταξθ ςεμιναριακϊν ι πτυχιακϊν εργαςιϊν 

Ματά τθ ςυγγραφι των ςεμιναριακϊν ι πτυχιακϊν εργαςιϊν τουσ, οι φοιτθτζσ 

και οι φοιτιτριεσ υποχρεοφνται να αναφζρουν με τον ενδεδειγμζνο επιςτθμονικό 

τρόπο, δθλαδι μζςω βιβλιογραφικϊν παραπομπϊν, τθ χρθςιμοποίθςθ του 

ζργου και των απόψεων τρίτων. Θ χρθςιμοποίθςθ εργαςίασ τρίτου χωρίσ τθ 

δζουςα αναφορά ι θ μεταφορά από αυτιν τθν εργαςία αποςπαςμάτων χωρίσ 

αυτό να κακίςταται εμφανζσ, δθλαδι χωρίσ να τοποκετείται το απόςπαςμα ςε 

ειςαγωγικά, αποτελεί λογοκλοπι, με αποτζλεςμα θ εργαςία να μθδενίηεται. Υε 

περίπτωςθ λογοκλοπισ, ο διδάςκων ι θ διδάςκουςα του ςεμιναρίου ι ο/θ 

επόπτθσ/ρια τθσ πτυχιακισ εργαςίασ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τθ Υυνζλευςθ 

του Φμιματοσ. Υε περιπτϊςεισ επαναλαμβανόμενθσ λογοκλοπισ από τον ίδιο 

φοιτθτι και φοιτιτρια, θ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ μπορεί να επιβάλει 

αποκλειςμό από τθν επόμενθ εξεταςτικι περίοδο. Αν θ λογοκλοπι διαπιςτωκεί 

ςε πτυχιακι εργαςία, αυτι επανυποβάλλεται ςτο επόμενο εξάμθνο. 
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4.3 Αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμθνο ςπουδϊν για τουσ ειςαχκζντεσ και τισ 

ειςαχκείςεσ από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 και εφεξισ 
 

● Ρ Σίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει αναλυτικά όλα τα μακιματα μαηί με τισ 

Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ (ECTS) και Δ.Ξ. τουσ, ζτςι όπωσ ακριβϊσ προςφζρονται και κα πρζπει 

να δθλϊνονται ανά εξάμθνο από τισ φοιτιτριεσ και τουσ φοιτθτζσ του Φμιματοσ 

Φιλοςοφίασ. 

 

Αϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΥ200 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΥ201 ΝΡΓΙΜΘ Ι ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΥ202 ΓΟΩΥΙΡΘΕΩΤΙΑ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΓ001 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ Ι 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

ΟΕΦ002 ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ 

ΧΣ ΝΡΓΡΦΕΧΟΙΑ 3 4  

ΝΑΦ001 ΝΑΦΙΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ I: 
ΘΕΞΑΦΡΓΤΑΦΙΑ 

ΧΣ ΝΑΦΙΟΙΜΑ 3 4  

ΓΝΩ001 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ 
ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ 

ΧΣ ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ 3 5  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ 
ΕΠΑΞΘΟΡΧ 

   32 7 ΧΣ 

 

Βϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΥ203 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙΙ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΥ204 ΒΧΗΑΟΦΙΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΥ205 ΞΕΥΑΙΩΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΓ002 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ ΙΙ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

ΓΝΩ002 ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

ΧΣ ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΟΕΦ001 ΘΕΩΤΙΑ ΝΡΓΡΦΕΧΟΙΑΥ ΧΣ ΝΡΓΡΦΕΧΟΙΑ 3 4  

ΙΥΦ001 ΑΤΧΑΙΑ ΙΥΦΡΤΙΑ ΧΣ ΙΥΦΡΤΙΑ 3 3  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ 
ΕΠΑΞΘΟΡΧ 

    

31 

 

7 ΧΣ 

 

Γϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΥ206 ΞΕΦΑΦΧΥΙΜΘ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΥ207 ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  
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ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Ι 

ΦΝΥ208 ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΣΔΕ002 ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ 
ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ 
ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑΥ 

ΧΣ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 3  

ΨΧΧ001 ΥΧΡΝΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 3  

ΙΥΦ002 ΒΧΗΑΟΦΙΟΘ ΜΑΙ 
ΞΕΥΑΙΩΟΙΜΘ ΙΥΦΡΤΙΑ 

ΧΣ ΙΥΦΡΤΙΑ 3 3  

ΦΝΓ003 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ ΙΙΙ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 5  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ 
ΕΠΑΞΘΟΡΧ 

    

29 

 

7 ΧΣ 

 

Δϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΥ210 ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙΙ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΥ211 ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΥ212 ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΓ004 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ IV 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

ΝΑΦ002 ΝΑΦΙΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ ΙΙ ΧΣ ΝΑΦΙΟΙΜΑ 3 4  

ΣΔΕ001 ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΧΣ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 3  

ΦΝΥ209 ΘΘΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ 
ΕΠΑΞΘΟΡΧ 

    

31 

 

7 ΧΣ 

 

Εϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΥ213 ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Ι ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΙΥΦ003 ΟΕΡΦΕΤΘ ΜΑΙ ΥΧΓΧΤΡΟΘ 
ΙΥΦΡΤΙΑ 

ΧΣ ΙΥΦΡΤΙΑ 3 3  

 

 

ΦΝΥ214 

ΡΞΑΔΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 1 
(ΡΦ1) 

-ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 
V: ΘΕΦΙΜΙΥΞΡΥ – 
ΝΡΓΙΜΡΥ ΘΕΦΙΜΙΥΞΡΥ 

 

 

 

 

ΧΕ 

 

 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 από 3 ΡΦ1 
 

 

ΦΝΥ215 

-ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ IV: 
ΥΩΜΤΑΦΙΜΕΥ ΥΧΡΝΕΥ – 
ΕΝΝΘΟΙΥΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

ΦΝΥ216 -ΘΘΙΜΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ  

 

 

ΦΝΥ217 

ΡΞΑΔΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 2 
(ΡΦ2) 

-ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ IV: 
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ΓΕΤΞΑΟΙΜΡΥ ΙΔΕΑΝΙΥΞΡΥ ΧΕ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4 1 από 3 

ΡΦ2 ΦΝΥ218 -ΑΥΙΑΦΙΜΕΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΕΥ 

ΦΝΥ219 -ΑΙΥΘΘΦΙΜΘ 

 ΥΕΞΙΟΑΤΙΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

*Αϋ ΡΞΑΔΑ+ 

 

 

 

 

 

ΧΕ 

 

 

 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

1 από 5 

ΡΥ1 

ΦΝΥ220 -ΜΕΙΞΕΟΑ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

ΦΝΥ221 -ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΩΟ 
ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ 

ΦΝΥ222 -ΦΙΝΕΝΕΧΘΕΤΙΥΞΡΥ ΜΑΙ 
ΥΡΥΙΑΝΙΥΞΡΥ 

ΦΝΥ223 -ΜΕΙΞΕΟΑ ΑΤΧΑΙΑΥ 
ΕΝΝΘΟΙΜΘΥ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ: ΣΝΑΦΩΟ 

ΦΝΥ224 -ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΣΤΑΠΘΥ 

ΣΔΕ003 

 

 

ΣΔΕ004 

ΑΟΑΝΧΦΙΜΑ 
ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ 

ι 

ΕΙΔΙΜΘ ΑΓΩΓΘ 

ΧΕ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 4  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ 
ΕΠΑΞΘΟΡΧ 

   29 2 YΣ 

4 ΧΕ 

 

ΥΦϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΥ225 ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΘΘΙΜΘ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΓ005 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ V 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

 ΡΞΑΔΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 3 

(ΡΦ3) 

 

 

 

 

ΧΕ 

 

 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 από 3 

ΡΦ3 

ΦΝΥ226 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ I: 

ΣΤΡΥΩΜΤΑΦΙΜΘ 
ΣΕΤΙΡΔΡΥ 

ΦΝΥ227 ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΘ 
ΑΟΘΤΩΣΡΝΡΓΙΑ 

ΦΝΥ228 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ 
ΘΤΘΥΜΕΙΑΥ 

 ΡΞΑΔΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 4 

(ΡΦ4) 

 

 

 

ΧΕ 

 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 από 3 

ΡΦ4 

ΦΝΥ229 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ V: ΣΡΝΙΦΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

ΦΝΥ230 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ 
ΑΟΑΓΕΟΟΘΥΘΥ 

ΦΝΥ231 ΝΡΓΙΜΘ II 

 ΥΕΞΙΟΑΤΙΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

*Βϋ ΡΞΑΔΑ+ 
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ΦΝΥ232 ΜΕΙΞΕΟΑ ΘΘΙΜΘΥ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

 

 

 

 

 

ΧΕ 

 

 

 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

1 από 5 

ΡΥ2 

ΦΝΥ233 ΜΕΙΞΕΟΑ ΑΤΧΑΙΑΥ 
ΕΝΝΘΟΙΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ: 
ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΘΥ 

ΦΝΥ234 ΗΘΦΘΞΑΦΑ ΟΕΡΦΕΤΘΥ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

ΦΝΥ235 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ – ΣΡΝΙΦΙΜΘ 
– ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ 

ΦΝΥ236 ΕΣΙΥΦΘΞΡΝΡΓΙΑ 

ΦΝΥ237 ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ II ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ 
ΕΠΑΞΘΟΡΧ 

   31 3 ΧΣ 

3 ΧΕ 

 

Ηϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΓ006 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ VI 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

 ΡΞΑΔΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 5 

(ΡΦ5) 

 

 

 

ΧΕ 

 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 από 3 

ΡΦ5 

ΦΝΥ238 ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 
III: ΕΤΞΘΟΕΧΦΙΜΘ – 
ΦΑΙΟΡΞΕΟΡΝΡΓΙΑ 

ΦΝΥ239 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΡΧ ΟΡΧ 

ΦΝΥ240 ΟΕΡΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 ΡΞΑΔΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 6 

(ΡΦ6) 

 

 

 

 

YE 

 

 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 από 3 

ΡΦ6 

ΦΝΥ241 ΒΙΡΘΘΙΜΘ 

 

ΦΝΥ242 

ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ VI: ΧΥΦΕΤΘ 
ΑΤΧΑΙΡΦΘΦΑ 

 

ΦΝΥ243 

ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 
IV: ΧΣΑΤΠΙΥΞΡΥ – 
ΞΕΦΑΞΡΟΦΕΤΟΙΥΞΡΥ 

 ΥΕΞΙΟΑΤΙΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

*Γϋ ΡΞΑΔΑ+ 

 

 

 

 

 

YE 

 

 

 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

1 από 5 

ΡΥ3 

ΦΝΥ244 ΗΘΦΘΞΑΦΑ ΥΧΓΧΤΡΟΘΥ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

ΦΝΥ245 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ 
ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑΥ 

ΦΝΥ246 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ 

ΦΝΥ247 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΡΧ 
ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΧ ΜΑΙ 
ΑΙΥΘΘΦΙΜΘ 

ΦΝΥ248 ΗΘΦΘΞΑΦΑ ΑΤΧΑΙΑΥ 
ΕΝΝΘΟΙΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

 

ΣΔΕ005 ΔΙΔΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ ΧΣ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 7  
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 ΠΕΟΘ ΓΝΩΥΥΑ ΧΕ ΠΕΟΘ ΓΝΩΥΥΑ 3 3  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ 
ΕΠΑΞΘΟΡΧ 

   31 2 ΧΣ 

4 ΧΕ 

 

Θϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΓ007 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ VII 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

ΕΑΦ01 ΕΝΕΧΘΕΤΘ ΕΣΙΝΡΓΘ ΕΕ  3 3  

ΕΑΦ02 ΕΝΕΧΘΕΤΘ ΕΣΙΝΡΓΘ ΕΕ  3 3  

ΦΝΥ249 

ΦΝΥ250 

-ΣΦΧΧΙΑΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ 

-ΣΤΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ 

-ΕΣΙΣΝΕΡΟ ΞΑΘΘΞΑΦΑ 

 

ΧΕ 

   

17 

 

1 από 3 

 ΠΕΟΘ ΓΝΩΥΥΑ ΧΕ ΠΕΟΘ ΓΝΩΥΥΑ 3 3  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ 
ΕΠΑΞΘΟΡΧ 

   30 1 ΧΣ 

2 ΕΕ 

2 ΧΕ 
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4.4 Σρόγραμμα ςπουδϊν για τουσ ειςαχκζντεσ και τισ ειςαχκείςεσ ζωσ και το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 

 

4.4.1 Ρργάνωςθ προγράμματοσ ςπουδϊν 
 

1 Ξακιματα 

Φο Σρόγραμμα Υπουδϊν του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ δομείται, αρχικά, ςε δφο 

επίπεδα: μακιματα Φιλοςοφίασ και μακιματα από άλλα γνωςτικά πεδία (είτε από 

το ίδιο το Φμιμα Φιλοςοφίασ, είτε από άλλα Φμιματα τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ ι 

άλλων Υχολϊν), τα οποία υποςτθρίηουν τθ φιλοςοφικι ζρευνα και παρζχουν 

ολοκλθρωμζνθ παιδεία ςτουσ αποφοίτουσ που κα κελιςουν να διδάξουν ςτθ 

Ξζςθ Εκπαίδευςθ. 

Φα μακιματα Φιλοςοφίασ διακρίνονται ςε υποχρεωτικά και υποχρεωτικά 

επιλεγόμενα. Υτα υποχρεωτικά καλφπτονται όλοι οι κλάδοι τθσ Φιλοςοφίασ, ενϊ 

τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα μακιματα Φιλοςοφίασ προςφζρουν τθ δυνατότθτα 

επικζντρωςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ φιλοςοφικοφσ κλάδουσ. Επιπλζον, ςτα 

υποχρεωτικά επιλεγόμενα εντάςςονται ςεμινάρια που ειςάγουν τουσ φοιτθτζσ και 

τισ φοιτιτριεσ ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα. Θ διδακτικι άςκθςθ ςυνιςτά εξοικείωςθ 

με τθν πρακτικι διδαςκαλία ςε ςυνεργαηόμενα ςχολεία. 

2 Διάρκεια φοίτθςθσ 

Φα οκτϊ (8) εξάμθνα αποτελοφν τθν ελάχιςτθ υποχρεωτικι διάρκεια φοίτθςθσ ςτο 

Φμιμα Φιλοςοφίασ. Μάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ περιλαμβάνει δφο διδακτικά εξάμθνα: 

ζνα χειμερινό εξάμθνο και ζνα εαρινό εξάμθνο. Ματά ςυνζπεια, το Σρόγραμμα 

Υπουδϊν περιλαμβάνει, ςυνολικά, τζςςερα (4) χειμερινά εξάμθνα (Αϋ, Γϋ, Εϋ, Ηϋ) και 

τζςςερα (4) εαρινά εξάμθνα (Βϋ, Δϋ, ΥΦϋ, Θϋ). Μάκε εξάμθνο περιλαμβάνει 

τουλάχιςτον δεκατρείσ (13) εβδομάδεσ διδαςκαλίασ. Φα μακιματα επιλογισ από 

το Φμιμα Φιλοςοφίασ διδάςκονται κατά τθ διάρκεια του 3ου και 4ου ζτουσ 

ςπουδϊν. 

3 Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ (Σ.Ξ./ECTS) μακθμάτων: γενικζσ πλθροφορίεσ 

Βλ. παραπάνω, 4.2.1 (3). 
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4 Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ (Σ.Ξ./ECTS) μακθμάτων Φμιματοσ Φιλοςοφίασ 

Υε ςυμφωνία με τθν κείμενθ νομοκεςία (Χ.Α. Φ5/89656/Β3, αρικμ. ΦΕΜ 

1466/2007), οι Σ.Ξ. (ECTS) που απαιτείται να ςυγκεντρϊςει κάκε φοιτθτισ και 

φοιτιτρια του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, ζχει ωσ κάτωκι: 
 

ΦΧΣΡΥ ΑΤΙΘΞΡΥ 

ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ 

ΓΟΩΥΦΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΣΙΥΦΩΦΙΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ 

ΕΜΑΥΦΡΧ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ 

ΥΧΟΡΝΡ 

ECTS 

ΧΣ 5 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 5 25 

ΧΣ 12 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 4 48 

ΧΕ 5 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 4 20 

ΧΕ 4 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 12 

ΧΣ 7 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ 4 28 

ΧΣ 1 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ 3 3 

ΧΣ 2 ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ 4 8 

ΧΣ 2 ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 

ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ 

4 8 

ΧΣ 1 ΝΑΦΙΟΙΜΑ 4 4 

ΧΕ 1 ΝΑΦΙΟΙΜΑ 3 3 

ΧΣ 2 ΙΥΦΡΤΙΑ 4 8 

ΧΣ 1 ΙΥΦΡΤΙΑ 3 3 

ΧΕ 1 ΙΥΦΡΤΙΑ 3 3 

ΧΣ 5 ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 5 25 

ΧΕ 1 ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 3 

ΧΣ 5 ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 5 25 

ΧΣ 1 ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 

[ΔΙΔΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ] 

10 10 

ΧΕ 1 ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 3 

ΕΕ 1 ΕΑΦ (ελεφκερθ επιλογι 

άλλου Φμιματοσ) 

2 2 

 ΥΧΟΡΝΡ: 58   241 

 

4.4.2 Διάρκρωςθ προγράμματοσ 
 

Ξακιματα Φιλοςοφίασ 26 (17 υποχρεωτικά + 7 επιλεγόμενα + 2 

ςεμινάρια) 

Ξακιματα Σαιδαγωγικισ 6 (5 υποχρεωτικά + 1 επιλεγόμενο) 

Ξακιματα Ψυχολογίασ 6 (5 υποχρεωτικά + 1 επιλεγόμενο) 

Διδακτικι Άςκθςθ 1 

Ξακιματα Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ 8 

Ξακιματα Νατινικισ Φιλολογίασ 1 

Ξάκθμα Χποχρεωτικό Επιλεγόμενο: Νατινικισ 1 
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Φιλολογίασ / Βυηαντινισ Φιλολογίασ / 

Ναογραφίασ 

Ξακιματα Γλωςςολογίασ 2 

Ξακιματα Οζασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ 2 

Ξακιματα Ιςτορίασ 3 

Χποχρεωτικό Επιλεγόμενο 1 ( Οζα Ελλθνικι Φιλολογία ι Αρχαιολογία 

ι Ιςτορία Φζχνθσ) 

Ελεφκερεσ επιλογζσ 1 

Υφνολο 58 

ECTS 241 
 

 

Ξακιματα Φιλοςοφίασ 
Χποχρεωτικά (17) 

1. Ειςαγωγι ςτθ Φιλοςοφία 

2. Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ (Τεφματα, ςχολζσ, κεωρίεσ κατά τθν ιςτορικι τουσ εμφάνιςθ) 

3. Αρχαία Φιλοςοφία Αϋ: Σροςωκρατικοί – Υωκράτθσ – Σλάτων 

4. Ξεςαιωνικι Φιλοςοφία 

5. Ιςτορία Οεότερθσ Ευρωπαϊκισ Φιλοςοφίασ: 17οσ – 19οσ αιϊνασ 

6. Αρχαία Φιλοςοφία Βϋ: Υωκρατικζσ Υχολζσ – Αριςτοτζλθσ 

7. Αρχαία Φιλοςοφία Γϋ: Φιλοςοφία Ελλθνιςτικϊν και Τωμαϊκϊν Χρόνων 

8. Βυηαντινι Φιλοςοφία 

9. Φιλοςοφία τθσ Αναγζννθςθσ 

10. Οεότερθ Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία: Υυςτιματα – Φιλοςοφικά Σροβλιματα 

11. Υφγχρονθ Φιλοςοφία Αϋ: Φαινομενολογία – Χπαρξιςμόσ – Ξεταμοντερνιςμόσ 

12. Υφγχρονθ Φιλοςοφία Βϋ: Νογικόσ Θετικιςμόσ – Αναλυτικι Φιλοςοφία – Σραγματιςμόσ 

13. Οεοελλθνικι Φιλοςοφία 

14. Θκικι Φιλοςοφία 

15. Γνωςιοκεωρία – Ξεταφυςικι 

16. Αιςκθτικι 

17.  Σολιτικι Φιλοςοφία 

 

Χποχρεωτικά Επιλεγόμενα (7) 

2 από: 

1. Μοινωνικι Φιλοςοφία 

2. Εφαρμοςμζνθ Θκικι 

3. Φιλοςοφικι Ανκρωπολογία 

4. Φιλοςοφία τθσ Ηωισ 

3 από: 



[47] 

1. Φιλοςοφία τθσ Φφςθσ 

2. Ελλθνικι Φιλοςοφία τθσ Διαςποράσ 

3. Ερμθνευτικι 

4. Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν 

5. Αςιατικζσ Φιλοςοφίεσ 

6. Φιλοςοφία τθσ Σαιδείασ 

7. Φιλοςοφία τθσ Θρθςκείασ 

2 από: 

1. Φιλοςοφία τθσ Γλϊςςασ 

2. Νογικι 

3. Φιλοςοφία του Οου 

4. Επιςτθμολογία 
 

Υεμινάρια (2) 

1 από: 

1. Μείμενα Γνωςιοκεωρίασ 

2. Μείμενα Ξεταφυςικισ – Ρντολογίασ 

3. Μείμενα Φιλοςοφίασ τθσ Ιςτορίασ και του Σολιτιςμοφ 

1 από: 

1. Μείμενα Σολιτικισ Φιλοςοφίασ 

2. Μείμενα Θκικισ Φιλοςοφίασ 

3. Μείμενα Αιςκθτικισ 

4. Θκικι και Φεχνολογία 

 

Ξακιματα Σαιδαγωγικισ 
Χποχρεωτικά (5) 

1. Ειςαγωγι ςτθν Σαιδαγωγικι 

2. Οζεσ Σαιδαγωγικζσ Σροςεγγίςεισ ςτισ Υφγχρονεσ Σολυπολιτιςμικζσ Μοινωνίεσ 

3. Αναλυτικά Σρογράμματα 

4. Θεωρία και Ξεκοδολογία τθσ Διδαςκαλίασ 

5. Ειδικι Διδακτικι 

Χποχρεωτικά Επιλεγόμενα (1 από 12) 

1. Διδακτικι τθσ Ιςτορίασ 

2. Ειδικι Αγωγι 

3. Ειςαγωγι ςτθν Αξιολόγθςθ 

4. Ειςαγωγι ςτθν Σεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 

5. Ξεκοδολογία τθσ Διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ ωσ Ξθτρικισ 
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6. Θεωρία τθσ Νογοτεχνίασ και Διδακτικι Σράξθ 

7. Μοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ 

8. Ξεκοδολογία τθσ Διδαςκαλίασ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ 

9. Ρργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 

10. Σαιδαγωγικι Ψυχολογία 

11. Υυμβουλευτικι και Επαγγελματικόσ Σροςανατολιςμόσ – Αςκιςεισ 

12. Ψθφιακζσ Φεχνολογίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ 

 

Ξακιματα Ψυχολογίασ 
Χποχρεωτικά (5) 

1. Εξελικτικι Ψυχολογία 

2. Γνωςτικι Ψυχολογία Ι 

3. Μοινωνικι Ψυχολογία 

4. Εξελικτικι Ψυχοπακολογία 

5. Υχολικι Ψυχολογία 

Χποχρεωτικά Επιλεγόμενα (1 από 10) 

1. Ψυχολογία τθσ Επικοινωνίασ 

2. Ψυχολογικι Υυμβουλευτικι ςτθ Υχολικι Μοινότθτα 

3. Σρόλθψθ και Σαρζμβαςθ ςτθν Ρικογζνεια και ςτο Υχολείο 

4. Εφαρμοςμζνθ Γνωςτικι Ψυχολογία 

5. Ψυχολογία Ατομικϊν Διαφορϊν 

6. Ψυχολογία τθσ Ξάκθςθσ 

7. Ψυχολογία τθσ Γλϊςςασ 

8. Ψυχολογία των Μινιτρων 

9. Επαγγελματικι Υυμβουλευτικι 

10. Ψυχολογικζσ Σροςεγγίςεισ ςτθν Αντιμετϊπιςθ των Ξακθςιακϊν Δυςκολιϊν 

 

Διδακτικι Άςκθςθ 
Διδακτικι Άςκθςθ 

 

Ξακιματα Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ 
1. Ειςαγωγι ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία 

2. Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία: Θεματογραφία 

3. Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία: Πενοφϊν 

4. Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία: Αττικοί Τιτορεσ 

5. Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία: Δραματικι ποίθςθ 

6. Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία: Φιλοςοφικά Μείμενα 
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7. Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία: Ρμιρου Ρδφςςεια 

8. Αρχαία Ελλθνικι Φιλολογία: Θουκυδίδθσ 

 

Ξακιματα Νατινικισ Φιλολογίασ 
Νατινικι Φιλολογία: Θεματογραφία 

 

Ξάκθμα Χποχρεωτικό Επιλογισ (1 από 3) 
1. Νατινικι Φιλολογία: Τθτορικά – Φιλοςοφικά κείμενα 

2. Βυηαντινι Φιλολογία: Ιςτοριογραφία 

3. Ναογραφία 

 

Ξακιματα Γλωςςολογίασ 
1. Θεωρθτικι Γλωςςολογία 

2. Γλωςςολογία: Ξορφολογία τθσ Γλϊςςασ – Υφνταξθ 

 

Ξακιματα Οζασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ 
1. Ειςαγωγι ςτθ Οζα Ελλθνικι Φιλολογία 

2. Οζα Ελλθνικι Φιλολογία: 19οσ – 20οσ αιϊνασ 

 

Ξακιματα Ιςτορίασ 
1. Αρχαία Ιςτορία 

2. Βυηαντινι και Ξεςαιωνικι Ιςτορία 

3. Οεότερθ και Υφγχρονθ Ιςτορία 

 

Χποχρεωτικά Επιλεγόμενο (1 από 3) 
1. Οζα Ελλθνικι Φιλολογία 

2. Αρχαιολογία 

3. Ιςτορία Φζχνθσ 

 

Ελεφκερθ επιλογι 
1. Ελεφκερθ επιλογι 
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4.5 Αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμθνο ςπουδϊν για τουσ ειςαχκζντεσ και τισ 

ειςαχκείςεσ ζωσ και το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 
 

● Ρ Σίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει αναλυτικά όλα τα μακιματα μαηί με τισ 

πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) και Δ.Ξ. τουσ, ζτςι όπωσ ακριβϊσ προςφζρονται και κα πρζπει 

να δθλϊνονται ανά εξάμθνο από τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ του Φμιματοσ 

Φιλοςοφίασ. 

 

Αϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΥ100 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ  ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΣΔΕ100 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘ ΧΣ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 5  

ΨΧΧ100 ΕΠΕΝΙΜΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΦΝΓ100 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 3  

ΦΝΓ101 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΘΕΞΑΦΡΓΤΑΦΙΑ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

ΟΕΦ100 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ 

ΧΣ ΝΡΓΡΦΕΧΟΙΑ 3 4  

ΝΑΦ100 ΝΑΦΙΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΘΕΞΑΦΡΓΤΑΦΙΑ 

ΧΣ ΝΑΦΙΟΙΜΑ 3 4  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    30 7 ΧΣ 

 

Βϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι  

ΦΝΥ101 ΙΥΦΡΤΙΑ ΦΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΣΔΕ101 ΟΕΕΥ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΕΥ 
ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΕΙΥ ΥΦΙΥ ΥΧΓΧΤΡΟΕΥ 
ΣΡΝΧΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΕΥ ΜΡΙΟΩΟΙΕΥ 

ΧΣ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 5  

ΨΧΧ101 ΓΟΩΥΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ Ι ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΦΝΓ102 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΠΕΟΡΦΩΟ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

ΙΥΦ100 ΑΤΧΑΙΑ ΙΥΦΡΤΙΑ ΧΣ ΙΥΦΡΤΙΑ 3 3  

ΦΝΓ103 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΑΦΦΙΜΡΙ ΤΘΦΡΤΕΥ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

ΓΝΩ100 ΘΕΩΤΘΦΙΜΘ ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ ΧΣ ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ 3 4  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    30 7 ΧΣ 

 

Γϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΥ102 ΑΤΧΑΙΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Αϋ: 
ΣΤΡΥΩΜΤΑΦΙΜΡΙ–ΥΩΜΤΑΦΘΥ–
ΣΝΑΦΩΟ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΣΔΕ102 ΑΟΑΝΧΦΙΜΑ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ ΧΣ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 5  
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ΨΧΧ102 ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ Ι ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΓΝΩ101 ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ: ΞΡΤΦΡΝΡΓΙΑ 
ΦΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ–ΥΧΟΦΑΠΘ 

ΧΣ ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ 3 4  

ΨΧΧ103 ΕΣΙΝΕΓΡΞΕΟΡ ΞΑΘΘΞΑ 
ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

ΧΕ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 3 1 από 10 

ΦΝΥ103 ΑΤΧΑΙΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Βϋ: 
ΥΩΜΤΑΦΙΜΕΥ ΥΧΡΝΕΥ–
ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΘΥ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ104 ΑΤΧΑΙΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Γϋ: 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΕΝΝΘΟΙΥΦΙΜΩΟ ΜΑΙ 
ΤΩΞΑΛΜΩΟ ΧΤΡΟΩΟ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    30 6 ΧΣ 

1 ΧΕ 

 

Δϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΥ105 ΞΕΥΑΙΩΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ  ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΣΔΕ103 ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ 
ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑΥ 

ΧΣ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 5  

ΨΧΧ104 ΕΠΕΝΙΜΦΙΜΘ ΨΧΧΡΣΑΘΡΝΡΓΙΑ ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΦΝΓ104 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΔΤΑΞΑΦΙΜΘ ΣΡΙΘΥΘ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

ΙΥΦ101 ΒΧΗΑΟΦΙΜΘ ΜΑΙ ΞΕΥΑΙΩΟΙΜΘ 
ΙΥΦΡΤΙΑ 

ΧΣ ΙΥΦΡΤΙΑ 3 4  

ΦΝΥ106 ΒΧΗΑΟΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ107 ΘΘΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΕΑΦ100 ΕΝΕΧΘΕΤΘ ΕΣΙΝΡΓΘ ΕΕ  3 2  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    33 7 ΧΣ 

1 ΕΕ 

 

Εϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΥ108 ΙΥΦΡΤΙΑ ΟΕΡΦΕΤΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ: 17

οσ
–19

οσ
 ΑΙΩΟΑΥ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΣΔΕ104  ΕΙΔΙΜΘ ΔΙΔΑΜΦΙΜΘ ΧΣ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 5  

ΨΧΧ105 ΥΧΡΝΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΦΝΓ105 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΑ ΜΕΙΞΕΟΑ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

ΦΝΥ109 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΑΟΑΓΕΟΟΘΥΘΥ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ110 ΟΕΩΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ: ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ–
ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΑ ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ111 ΓΟΩΥΙΡΘΕΩΤΙΑ–ΞΕΦΑΦΧΥΙΜΘ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    31 7 ΧΣ 
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ΥΦϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΥ112 ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Αϋ: 
ΦΑΙΟΡΞΕΟΡΝΡΓΙΑ–
ΧΣΑΤΠΙΥΞΡΥ–
ΞΕΦΑΞΡΟΦΕΤΟΙΥΞΡΥ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ113 ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Βϋ: 
ΝΡΓΙΜΡΥ ΘΕΦΙΜΙΥΞΡΥ–
ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ–
ΣΤΑΓΞΑΦΙΥΞΡΥ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ114 ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ115 ΑΙΥΘΘΦΙΜΘ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

 

ΦΝΥ116 

ΦΝΥ117 

 

ΦΝΥ118 

ΥΕΞΙΟΑΤΙΑ 

- ΜΕΙΞΕΟΑ ΓΟΩΥΙΡΘΕΩΤΙΑΥ 

- ΜΕΙΞΕΟΑ ΞΕΦΑΦΧΥΙΜΘΥ-
ΡΟΦΡΝΡΓΙΑΥ 

- ΜΕΙΞΕΟΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ ΦΘΥ 
ΙΥΦΡΤΙΑΥ ΜΑΙ ΦΡΧ ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΧ 

 

 

ΧΕ 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 από 3 

ΦΝΥ119 

ΦΝΥ120 

ΦΝΥ121 

ΦΝΥ122 

- ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

- ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΘΘΙΜΘ 

- ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΘ ΑΟΘΤΩΣΡΝΡΓΙΑ 

- ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΗΩΘΥ 

 

 

ΧΕ 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

3 

 

 

3Χ2 

 

 

2 από 4 

ΣΔΕ105 ΕΣΙΝΕΓΡΞΕΟΡ ΞΑΘΘΞΑ 
ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘΥ 

ΧΕ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 3  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    29 4 ΧΣ 

4 ΧΕ 

 

Ηϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΙΥΦ102 ΟΕΡΦΕΤΘ ΜΑΙ ΥΧΓΧΤΡΟΘ 
ΙΥΦΡΤΙΑ 

ΧΣ ΙΥΦΡΤΙΑ 3 4  

ΦΝΓ106 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΡΞΘΤΡΧ ΡΔΧΥΥΕΙΑ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 
ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

ΦΝΥ123 ΟΕΡΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ124 

ΦΝΥ125 

 

ΦΝΥ126 

ΦΝΥ127 

 

ΦΝΥ135 

ΦΝΥ136 

ΦΝΥ137 

1. ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΦΧΥΘΥ 

2. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ 
ΔΙΑΥΣΡΤΑΥ 

3. ΕΤΞΘΟΕΧΦΙΜΘ 

4. ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΩΟ 
ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ 

5. ΑΥΙΑΦΙΜΕΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΕΥ 

6. ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΣΑΙΔΕΙΑΥ 

7. ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΘΤΘΥΜΕΙΑΥ 

 

 

 

 

ΧΕ 

 

 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3Χ4 

 

 

 

 

3 από 7 

 

ΦΝΥ128 

 

ΥΕΞΙΟΑΤΙΑ 

- ΜΕΙΞΕΟΑ ΘΘΙΜΘΥ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

- ΜΕΙΞΕΟΑ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[53] 

ΦΝΥ129 

ΦΝΥ130 

ΦΝΥ138 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

- ΜΕΙΞΕΟΑ ΑΙΥΘΘΦΙΜΘΥ 

- ΘΘΙΜΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ 

ΧΕ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4 1 από 4 

   ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    28 3 ΧΣ 

4 ΧΕ 

 

Θϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

Μωδικόσ Φίτλοσ Ξακιματοσ Φφποσ Γνωςτικό 
αντικείμενο 

ΔΞ ECTS Επιλογι 

ΦΝΓ107 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΘΡΧΜΧΔΙΔΘΥ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ 

ΕΝΝΘΟΙΜΑ 

3 4  

ΣΔΕ106 ΔΙΔΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ ΧΣ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 12  

ΝΑΦ101 

 

 

ΦΝΒ102 

ΝΑΡ103 

- ΝΑΦΙΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΤΘΦΡΤΙΜΑ-ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΑ 
ΜΕΙΞΕΟΑ 

- ΒΧΗΑΟΦΙΟΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ 

- ΝΑΡΓΤΑΦΙΑ 

 

 

ΧΕ 

ΝΑΦΙΟΙΜΑ 

ΒΧΗΑΟΦΙΟΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ 

ΝΑΡΓΤΑΦΙΑ 

 

 

3 

 

 

1Χ3 

 

 

1 από 3 

ΦΝΥ131 

ΦΝΥ132 

ΦΝΥ133 

ΦΝΥ134 

- ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ 

- ΝΡΓΙΜΘ 

- ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΡΧ ΟΡΧ 

- ΕΣΙΥΦΘΞΡΝΡΓΙΑ 

 

 

ΧΕ 

 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

 

3 

 

 

2Χ3 

 

 

2 από 4 

ΟΕΦ101 ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
19

οσ
–20

οσ
 ΑΙΩΟΑΥ 

ΧΣ ΝΡΓΡΦΕΧΟΙΑ 3 4  

ΙΥΦ103 

ΙΥΦ104 

ΙΥΦ105 

- ΟΕΡΕΝΝΘΟΙΜΘ ΝΡΓΡΦΕΧΟΙΑ 

- ΑΤΧΑΙΡΝΡΓΙΑ 

-ΙΥΦΡΤΙΑ ΦΘΥ ΦΕΧΟΘΥ 

 

ΧΕ 

ΝΡΓΡΦΕΧΟΙΑ 

ΑΤΧΑΙΡΝΡΓΙΑ 

ΙΥΦΡΤΙΑ 

 

3 

 

1Χ3 

 

1 από 3 

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    32 3 ΧΣ 

4 ΧΕ 
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4.6 Σροςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα των Σρογραμμάτων Σροπτυχιακϊν 

Υπουδϊν 
 

Φα διδαςκόμενα μακιματα των Σροπτυχιακϊν Σρογραμμάτων Υπουδϊν παρζχουν ςτουσ 

φοιτθτζσ και ςτισ φοιτιτριεσ τισ απαραίτθτεσ βάςεισ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 

ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ απαιτιςεισ, διαςφαλίηοντασ κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τθν επαγγελματικι απορρόφθςι τουσ ςε ζνα ευρφ φάςμα εργαςιακϊν χϊρων. 

Ξε το πζρασ των ςπουδϊν τουσ οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ 

αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει τισ εξισ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ: 

● επιςτθμονικι εξειδίκευςθ ςτον χϊρο τθσ φιλοςοφίασ· 

● διεπιςτθμονικι υποδομι ςτον χϊρο των ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν· 

● εμπειρία ςτθ ςφνταξθ και παρουςίαςθ επιςτθμονικϊν δοκιμίων, κακϊσ και ςτθν 

διεξαγωγι ομαδικισ εργαςίασ/ζρευνασ· 

● τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ προκειμζνου να διδάξουν φιλοςοφικά και ανκρωπιςτικά 

μακιματα και ςεμινάρια ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ εκπαιδευτικοφσ και πολιτιςτικοφσ 

φορείσ· 

● τθν υποδομι για να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο ςτθν 

Ελλάδα και ςτο εξωτερικό ςτον χϊρο τθσ φιλοςοφίασ (κεωρθτικισ και εφαρμοςμζνθσ) 

και ευρφτερα των ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν· 

● τα εφόδια για διεξαγωγι επιςτθμονικισ ζρευνασ ςφμφωνα με τα διεκνι ερευνθτικά 

πρότυπα. 
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4.7 Αντιςτοίχιςθ μακθμάτων Αϋ, Βϋ και Γϋ ζτουσ ςπουδϊν για τουσ ειςαχκζντεσ και 

τισ ειςαχκείςεσ ζωσ και το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 

 

Αϋ ζτοσ ςπουδϊν 
 

Αϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΦΧΣΡΥ ΓΟΩΥΦΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΔΞ ECTS ΕΣΙΝΡΓΘ 

ΦΝΥ100 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

µε 

ΦΝΥ200  ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙ: ΣΝΑΦΩΟ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

Σ∆Ε100 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΣΑΙ∆ΑΓΩΓΙΜΘ 

µε 

ΦΕΜ001  ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ 
ΣΑΙ∆ΑΓΩΓΙΜΘ 

(ΑΣΡ ΦΡ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΦΞΘΞΑ 
ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ) 

ΧΣ ΣΑΙ∆ΑΓΩΓΙΜΑ 3 5  

ΨΧΧ100 ΕΠΕΝΙΜΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

µε 

ΨΧ01  ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

(ΑΣΡ ΦΡ ΦΞΘΞΑ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ) 

ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΦΝΓ100 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑ 

µε 

ΞΑΘΘΞΑ ΑΤΧΑΙΑΥ ΕΝΝΘΟΙΜΘΥ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ (ΑΣΡ ΦΡ ΦΞΘΞΑ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ, βλ. πίνακα 
προςφεροµζνων μακθμάτων) 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ 3 3  

ΦΝΓ101 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΘΕΞΑΦΡΓΤΑΦΙΑ 

µε 

ΦΝΓ001  ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ Ι 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ 3 4  

ΟΕΦ100 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ 

µε 

ΟΕΦ002  ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ 

ΧΣ ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ 3 4  

ΝΑΦ100 ΝΑΦΙΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΘΕΞΑΦΡΓΤΑΦΙΑ 

µε 

ΝΑΦ001  ΝΑΦΙΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΘΕΞΑΦΡΓΤΑΦΙΑ 

ΧΣ ΝΑΦΙΟΙΜΑ 3 4  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    30 7 ΧΣ 

 

Υθμείωςθ: 

ςεσ/όςοι χρωςτοφν το ΦΝΓ100 (= ΦΑ100) και το ΦΝΓ101 (= ΦΑ105), πζραν του ΦΝΓ001, κα πρζπει να επιλζξουν 
και άλλο ζνα μάκθμα Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ από το Φμιμα Φιλολογίασ. 
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Αϋ ζτοσ ςπουδϊν 
 

Βϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΦΧΣΡΥ ΓΟΩΥΦΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΔΞ ECTS ΕΣΙΝΡΓΘ 

ΦΝΥ101 ΙΥΦΡΤΙΑ ΦΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

με  

ΦΝΥ203  ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙΙ: ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΘΥ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΣΔΕ101 ΟΕΕΥ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΕΥ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΕΙΥ 
ΥΦΙΥ ΥΧΓΧΤΡΟΕΥ 
ΣΡΝΧΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΕΥ ΜΡΙΟΩΟΙΕΥ 

με  

ΦΕΜ621  ΙΥΦΡΤΙΑ ΦΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ 

(ΑΣΡ ΦΡ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΦΞΘΞΑ 
ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ) 

ΧΣ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 5  

ΨΧΧ101 ΓΟΩΥΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

με  

ΨΧ05  ΓΟΩΥΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΙΙ      
ι με ΕΟΑ ΞΑΘΘΞΑ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

ΑΣΡ ΦΡ ΦΞΘΞΑ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ  
(βλ. πίνακα προςφερομζνων 
μακθμάτων) 

ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΦΝΓ102 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΠΕΟΡΦΩΟ 

με 

ΦΝΓ002  ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ ΙΙ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ 3 4  

ΙΥΦ100 ΑΤΧΑΙΑ ΙΥΦΡΤΙΑ 

με 

ΙΥΦO01  ΑΤΧΑΙΑ ΙΥΦΡΤΙΑ 

ΧΣ ΙΥΦΡΤΙΑ 3 3  

ΦΝΓ103 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΑΦΦΙΜΡΙ ΤΘΦΡΤΕΥ 

με 

ΦΝΓ004  ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ IV: ΑΦΦΙΜΡΙ ΤΘΦΡΤΕΥ 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ 3 4  

ΓΝΩ100 ΘΕΩΤΘΦΙΜΘ ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ 

με 

ΓΝΩ002  ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

ΧΣ ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ 3 4  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    30 7 ΧΣ 

 



[57] 

Βϋ ζτοσ ςπουδϊν 
 

Γϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΦΧΣΡΥ ΓΟΩΥΦΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΔΞ ECTS ΕΣΙΝΡΓΘ 

ΦΝΥ102 ΑΤΧΑΙΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Αϋ: 
ΣΤΡΥΩΜΤΑΦΙΜΡΙ – ΥΩΜΤΑΦΘΥ – 
ΣΝΑΦΩΟ 

µε 

ΦΝΥ206  ΞΕΦΑΦΧΥΙΜΘ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

Σ∆Ε102 ΑΟΑΝΧΦΙΜΑ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ 

µε 

ΦΕΜ009  ΑΟΑΝΧΦΙΜΑ 
ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ  

(ΑΣΡ ΦΡ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΦΞΘΞΑ 
ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ) 

ΧΣ ΣΑΙ∆ΑΓΩΓΙΜΑ 3 5  

ΨΧΧ102 ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ Ι 

µε 

ΨΧ11  ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

(ΑΣΡ ΦΡ ΦΞΘΞΑ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ) 

ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΓΝΩ101 ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ, ΞΡΤΦΡΝΡΓΙΑ   
ΦΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ – ΥΧΟΦΑΠΘ 

µε 

ΓΝΩ001  ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ 
ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ 

ΧΣ ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΨΧΧ103 ΕΣΙΝΕΓΡΞΕΟΡ ΞΑΘΘΞΑ 
ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΦΝΥ103 ΑΤΧΑΙΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Βϋ: 
ΥΩΜΤΑΦΙΜΕΥ ΥΧΡΝΕΥ – 
ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΘΥ 

µε 

ΦΝΥ201  ΝΡΓΙΜΘ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΦΝΥ104 ΑΤΧΑΙΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Γϋ: 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΕΝΝΘΟΙΥΦΙΜΩΟ        
ΜΑΙ ΤΩΞΑΛΜΩΟ ΧΤΡΟΩΟ 

µε 

ΦΝΥ202  ΓΟΩΥΙΡΘΕΩΤΙΑ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    35 7 ΧΣ 

 



[58] 

Βϋ ζτοσ ςπουδϊν 
 

Δϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΦΧΣΡΥ ΓΟΩΥΦΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΔΞ ECTS ΕΣΙΝΡΓΘ 

ΦΝΥ105 ΞΕΥΑΙΩΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

με  

ΦΝΥ205  ΞΕΥΑΙΩΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

ΣΔΕ103 ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ       
ΦΘΥ ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑΥ 

με  

ΦΕΜ124  ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ 
ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑΥ ΦΘΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ    
ΜΑΙ ΣΤΡΥΝΘΨΘΥ ΜΕΙΞΕΟΩΟ 

(ΑΣΡ ΦΡ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΦΞΘΞΑ 
ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ) 

ΧΣ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 5  

ΨΧΧ104 ΕΠΕΝΙΜΦΙΜΘ ΨΧΧΡΣΑΘΡΝΡΓΙΑ 

με  

ΨΧ22  ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ 
ΨΧΧΡΣΑΘΡΝΡΓΙΑ  

(ΑΣΡ ΦΡ ΦΞΘΞΑ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ) 

ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΦΝΓ104 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΔΤΑΞΑΦΙΜΘ ΣΡΙΘΥΘ 

με 

ΦΑ107  ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: ΔΤΑΞΑΦΙΜΘ ΣΡΙΘΥΘ 

(ΑΣΡ ΦΡ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΦΞΘΞΑ 
ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ) 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ 3 4  

ΙΥΦ101 ΒΧΗΑΟΦΙΟΘ ΜΑΙ ΞΕΥΑΙΩΟΙΜΘ 
ΙΥΦΡΤΙΑ 

με 

ΙΙ21  ΒΧΗΑΟΦΙΟΘ ΙΥΦΡΤΙΑ 

(ΑΣΡ ΦΡ ΦΞΘΞΑ ΙΥΦΡΤΙΑΥ         
ΜΑΙ ΑΤΧΑΙΡΝΡΓΙΑΥ) 

ΧΣ ΙΥΦΡΤΙΑ 3 4  

ΦΝΥ106 ΒΧΗΑΟΦΙΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

με 

ΦΝΥ204  ΒΧΗΑΟΦΙΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ107 ΘΘΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

με 

ΦΝΥ209  ΘΘΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    31 7 ΧΣ 

 



[59] 

Γϋ ζτοσ ςπουδϊν 
 

Εϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΦΧΣΡΥ ΓΟΩΥΦΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΔΞ ECTS ΕΣΙΝΡΓΘ 

ΦΝΥ108 ΙΥΦΡΤΙΑ ΟΕΡΦΕΤΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ (17οσ – 19οσ αιϊνασ 

µε 

ΦΝΥ207  ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Ι (3

ου
 εξαμινου) 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 5  

Σ∆Ε104 ΕΙΔΙΜΘ ΔΙΔΑΜΦΙΜΘ 

µε 

ΣΔΕ004: ΕΙΔΙΜΘ ΑΓΩΓΘ 

(5
ου

 εξαμινου) 

(ΑΣΡ ΦΡ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΦΞΘΞΑ 
ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ) 

ΧΣ ΣΑΙ∆ΑΓΩΓΙΜΑ 3 5  

ΨΧΧ105 ΥΧΡΝΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

µε 

ΨΧΧ001  ΥΧΡΝΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

(3
ου

 εξαμινου) 

(ΑΣΡ ΦΡ ΦΞΘΞΑ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ) 

ΧΣ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 3 5  

ΦΝΓ105 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΑ ΜΕΙΞΕΟΑ 

µε 

ΦΝΓ003  ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ ΙΙΙ: ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΑ 
ΜΕΙΞΕΟΑ (3

ου
 εξαμινου) 

ΧΣ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ 3 5  

ΦΝΥ 109 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΑΟΑΓΕΟΟΘΥΘΥ 

με 

ΦΝΥ217  ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ IV: ΓΕΤΞΑΟΙΜΡΥ 
ΙΔΕΑΝΙΥΞΡΥ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ110 ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ: 
ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ – ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΑ 
ΣΤΡΒΝΘΞΑΦΑ 

µε 

ΦΝΥ208  ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙ  (3

ου
 εξαμινου) 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ111 ΓΟΩΥΙΡΘΕΩΤΙΑ – ΞΕΦΑΦΧΥΙΜΘ 

µε 

ΦΝΥ206  ΞΕΦΑΦΧΥΙΜΘ 

(3
ου

 εξαμινου) 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    32 7 ΧΣ 

 



[60] 

Γϋ ζτοσ ςπουδϊν 
 

ΥΦϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΦΧΣΡΥ ΓΟΩΥΦΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΔΞ ECTS ΕΣΙΝΡΓΘ 

ΦΝΥ112 ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Αϋ: 
ΦΑΙΟΡΞΕΟΡΝΡΓΙΑ – 
ΧΣΑΤΠΙΥΞΡΥ – 
ΞΕΦΑΞΡΟΦΕΤΟΙΥΞΡΥ 

με  

ΦΝΥ228  ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ 
ΘΤΘΥΜΕΙΑΥ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ113 ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Βϋ: 
ΝΡΓΙΜΡΥ ΘΕΦΙΜΙΥΞΡΥ – 
ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ – 
ΣΤΑΓΞΑΦΙΥΞΡΥ 

με  

ΦΝΥ237  ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙ 
(6

ου
 εξαμινου) 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ114 ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

με  

ΦΝΥ211 ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 
(4ου εξαμινου) 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

ΦΝΥ 115 ΑΙΥΘΘΦΙΜΘ  

με 

ΦΝΥ230  ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ 
ΑΟΑΓΕΟΟΘΥΘΥ 

ΧΣ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

 ΦΝΥ116, ΦΝΥ117, ΦΝΥ118 

(ΥΕΞΙΟΑΤΙΑ: 1 από 3) 

με 

ΦΝΥ232, ΦΝΥ233, ΦΝΥ234, 
ΦΝΥ235, ΦΝΥ236 (ΥΕΞΙΟΑΤΙΑ: 

1 από 5 του 6
ου

 εξαμινου) 

ΧΕ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 3 4  

 2 από 4 
 

1. ΦΝΥ119: ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

με 

ΦΝΥ212: ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 
(4

ου
 εξαμινου) 

 

2. ΦΝΥ120: ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΘΘΙΜΘ 

με 

ΦΝΥ225: ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΘΘΙΜΘ 
(6

ου
 εξαμινου) 

 

3. ΦΝΥ121: ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΘ 
ΑΟΘΤΩΣΡΝΡΓΙΑ 

με 

ΦΝΥ227: ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΘ 
ΑΟΘΤΩΣΡΝΡΓΙΑ 

(6
ου

 εξαμινου) 
 

4. ΦΝΥ122: ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΗΩΘΥ 

ΧΕ 

 

ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

 

3 

 

3x2 

 

 

 



[61] 

Δεν προςφζρεται. 

ΣΔΕ105 ΣΔΕ105: ΕΣΙΝΕΓΡΞΕΟΡ ΞΑΘΘΞΑ 
ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘΥ 

με 

ΣΔΕ001  ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 
(4

ου
 εξαμινου) 

ΧΕ ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΑ 3 3  

 ΥΧΟΡΝΑ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΕΠΑΞΘΟΡΧ    29 4 ΧΣ, 

3 ΧΕ 

 



[62] 

 

Α. ΣΤΡΥΦΕΤΡΞΕΟΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΑΤΧΑΙΑΥ ΕΝΝΘΟΙΜΘΥ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

ΑΣΡ ΦΡ ΦΞΘΞΑ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

ΦΦΑ02 ΘΤΡ∆ΡΦΡΥ  Αϋ ΕΠ. 

ΦΦΑ04 ΥΡΦΡΜΝΘΥ  Βϋ ΕΠ. 

ΦΦΑ05 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ, ΣΑΝΑΙΡΓΤΑΦΙΑ – ΣΑΣΧΤΡΝΡΓΙΑ 

ΜΑΙ ΜΤΙΦΙΜΘ ΦΡΧ ΜΕΙΞΕΟΡΧ  Βϋ ΕΠ. 

ΜΦΑ06  ΞΦΑ06 ΝΧΤΙΜΘ ΣΡΙΘΥΘ  Γϋ ΕΠ. 

KΦΑ07, ΞΦΑ07, 

ΓΦΑ07 

ΡΞΘΤΡΧ ΙΝΙΑ∆Α  ∆ϋ ΕΠ. 

ΜΦΑ09, ΞΦΑ09, 

ΓΦΑ09 

ΕΧΤΙΣΙ∆ΘΥ  Εϋ ΕΠ. 

ΜΦΑ13, ΓΦΑ13 ΞΕΦΑΓΕΟΕΥΦΕΤΘ ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑ  ΥΦϋ ΕΠ. 

ΜΦΑ12, ΞΦΑ12 ΜΩΞΩ∆ΙΑ  ΥΦϋ ΕΠ. 

ΜΦΑ15  ΕΝΝΘΟΙΥΦΙΜΘ ΣΡΙΘΥΘ  Ηϋ ΕΠ. 

ΜΦΑ17, ΓΦΑ17, 

ΞΦΑ17  

ΑΙΥΧΧΝΡΥ  Θϋ ΕΠ. 

ΜΦΑ19, ΞΦΑ19, 

ΓΦΑ19  

ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΘΥ  Θϋ ΕΠ. 

 

Β. ΣΤΡΥΦΕΤΡΞΕΟΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ ΕΣΙΝΡΓΘΥ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ (ΕΑΤΙΟΩΟ ΕΠΑΞΘΟΩΟ) 

ΑΣΡ ΦΡ ΦΞΘΞΑ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑΥ 

ΨΧ05  ΓΟΩΥΦΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΙΙ 

ΨΧ06 ΕΦΘΒΕΙΑ ΜΑΙ ΑΟΑ∆ΧΡΞΕΟΘ ΕΟΘΝΙΜΙΩΥΘ 

ΨΧ09 ΥΧΡΝΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ: ΥΧΟ∆ΕΥΘ ΘΕΩΤΙΑΥ ΜΑΙ ΣΤΑΠΘΥ 

ΨΧ12 ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΙΙ 

ΨΧ19 ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΞΕΦΑΟΑΥΦΕΧΥΘΥ 

ΨΧ22 ΑΟΑΣΦΧΠΙΑΜΘ ΨΧΧΡΣΑΘΡΝΡΓΙΑ 

ΨΧ39 ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΘ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘ 

ΨΧ56 ∆ΙΑΣΡΝΙΦΙΥΞΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

ΨΧ76 ΣΤΡΝΘΨΘ ΜΑΙ ΣΑΤΕΞΒΑΥΘ ΥΦΘΟ ΡΙΜΡΓΕΟΕΙΑ ΜΑΙ ΥΦΡ ΥΧΡΝΕΙΡ 

ΨΧ91 ΨΧΧΡΣΑΙ∆ΑΓΩΓΙΜΕΥ ΣΤΡΥΕΓΓΙΥΕΙΥ ΥΦΘΟ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘ ΦΩΟ ΞΑΘΘΥΙΑΜΩΟ 

∆ΧΥΜΡΝΙΩΟ 

 

 

 



[63] 

ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΣΕΞΣΦΡ 

5. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑΥ 

 

5.1 Σρόγραμμα διδαςκαλίασ μακθμάτων του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ κατά το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 

 

Αϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

73ΦΝΥ200 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙ: ΣΝΑΦΩΟ Β. ΟΙΜΡΝΑΛΔΡΧ-
ΜΧΤΙΑΟΙΔΡΧ 

ΧΣ 

73ΦΝΥ201 ΝΡΓΙΜΘ Ι Δ. ΧΤΙΥΦΡΣΡΧΝΡΧ ΧΣ 

73ΦΝΥ202 ΓΟΩΥΙΡΘΕΩΤΙΑ Γ. Ο. ΣΡΝΙΦΘΥ ΧΣ 

73ΦΝΓ001 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ Ι Γ. ΒΑΥΙΝΑΤΡΥ ΧΣ 

73ΟΕΦ002 ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ Ξ. ΟΙΜΡΝΡΣΡΧΝΡΧ ΧΣ 

73ΝΑΦ001 ΝΑΦΙΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ Ι: ΘΕΞΑΦΡΓΤΑΦΙΑ Ξ. ΓΜΑΤΑΟΘ ΧΣ 

73ΓΝΩ001 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ Ξ. ΙΑΜΩΒΡΧ ΧΣ 

 

ΦΤΡΟΦΙΥΦΘΤΙΑΜΑ ΞΑΘΘΞΑΦΑ Αϋ ΕΠΑΞΘΟΡΧ 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ 

73ΦΝΓ001 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ Ι 

(ΦΤΡΟΦΙΥΦΘΤΙΑΜΡ ΞΑΘΘΞΑ) 

Γ. ΒΑΥΙΝΑΤΡΥ 

Ε. ΜΑΤΑΞΑΦΗΙΑΟΘ 

73ΝΑΦ001φ ΝΑΦΙΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ Ι: ΘΕΞΑΦΡΓΤΑΦΙΑ 

(ΦΤΡΟΦΙΥΦΘΤΙΑΜΡ ΞΑΘΘΞΑ) 

Ξ. ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΧ-ΤΙΗΡΥ 

 

 

Bϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

73ΦΝΥ203 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙΙ: 
ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΘΥ 

Ι. ΜΑΝΡΓΕΤΑΜΡΥ ΧΣ 

73ΦΝΥ204 ΒΧΗΑΟΦΙΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Γ. ΑΤΑΞΣΑΦΗΘΥ ΧΣ 

73ΦΝΥ205 ΞΕΥΑΙΩΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Γ. ΥΦΕΙΤΘΥ ΧΣ 

73ΦΝΓ002 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ ΙΙ Γ. ΒΑΥΙΝΑΤΡΥ ΧΣ 

73ΓΝΩ002 ΘΕΩΤΘΦΙΜΘ ΓΝΩΥΥΡΝΡΓΙΑ: ΣΤΑΓΞΑΦΡΝΡΓΙΑ Ε. ΙΟΦΗΙΔΘΥ ΧΣ 

73ΟΕΦ001 ΘΕΩΤΙΑ ΝΡΓΡΦΕΧΟΙΑΥ Σ. ΜΑΤΣΡΧΗΡΧ ΧΣ 

73ΙΥΦ001 ΑΤΧΑΙΑ ΙΥΦΡΤΙΑ Ο. ΓΙΑΟΟΑΜΡΣΡΧΝΡΥ ΧΣ 
 

 

Γϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

73ΦΝΥ206 ΞΕΦΑΦΧΥΙΜΘ Γ. ΘΝΙΡΣΡΧΝΡΥ ΧΣ 

73ΦΝΥ207 ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Ι: 
ΡΤΘΡΝΡΓΙΥΞΡΥ ΜΑΙ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΥ 
ΔΙΑΦΩΦΙΥΞΡΥ 

Ι. ΣΤΕΝΡΤΕΟΦΗΡΥ ΧΣ 
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73ΦΝΥ208 ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙ: 
ΕΞΣΕΙΤΙΥΞΡΥ 

Ξ. ΣΑΓΜΑΝΡΥ ΧΣ 

73ΣΔΕ002 ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑΥ Ε. ΦΤΧΔΑΜΘ ΧΣ 

73ΨΧΧ001 ΥΧΡΝΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ Χ. ΧΑΦΗΘΧΤΘΥΦΡΧ ΧΣ 

73ΙΥΦ002 ΒΧΗΑΟΦΙΟΘ ΜΑΙ ΞΕΥΑΙΩΟΙΜΘ ΙΥΦΡΤΙΑ Φ. ΜΡΝΙΑΥ ΧΣ 

73ΦΝΓ003 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ ΙΙΙ: 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΑ ΜΕΙΞΕΟΑ 

Ξ. ΥΙΡΟΦΘ ΧΣ 

 

 

Δϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

73ΦΝΥ210 ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΙΙΙ: ΜΑΟΦ Ι. ΦΤΙΥΡΜΜΑΥ ΧΣ 

73ΦΝΥ211 ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Β. ΟΙΜΡΝΑΛΔΡΧ-
ΜΧΤΙΑΟΙΔΡΧ 

ΧΣ 

73ΦΝΥ212 ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Γ. Ο. ΣΡΝΙΦΘΥ ΧΣ 

73ΦΝΓ004 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ IV: ΑΦΦΙΜΡΙ 
ΤΘΦΡΤΕΥ 

Ξ. ΥΙΡΟΦΘ ΧΣ 

73ΝΑΦ002 ΝΑΦΙΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ ΙΙ: ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΑ – 
ΤΘΦΡΤΙΜΑ ΜΕΙΞΕΟΑ 

Ξ. ΓΜΑΤΑΟΘ ΧΣ 

73ΣΔΕ001 ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ Φ. ΑΟΦΩΟΙΡΧ ΧΣ 

73ΦΝΥ209 ΘΘΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Σ. ΣΑΟΦΑΗΑΜΡΥ ΧΣ 
 

 

Εϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

73ΦΝΥ213 ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Ι Γ. ΜΑΜΡΝΧΤΘΥ ΧΣ 

73ΦΝΥ214 ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ V: ΘΕΦΙΜΙΥΞΡΥ – 
ΝΡΓΙΜΡΥ ΘΕΦΙΜΙΥΞΡΥ 

Ι. ΦΤΙΥΡΜΜΑΥ ΧΣΕ 

73ΦΝΥ215 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ IV: ΥΩΜΤΑΦΙΜΕΥ 
ΥΧΡΝΕΥ – ΕΝΝΘΟΙΥΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

Γ. ΑΤΑΞΣΑΦΗΘΥ ΧΣΕ 

73ΦΝΥ216 ΘΘΙΜΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ Ε. Δ. ΣΤΩΦΡΣΑΣΑΔΑΜΘΥ ΧΣΕ 

73ΦΝΥ217 ΟΕΡΦΕΤΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ IV: 
ΓΕΤΞΑΟΙΜΡΥ ΙΔΕΑΝΙΥΞΡΥ 

Ι. ΦΤΙΥΡΜΜΑΥ ΧΣΕ 

73 ΦΝΥ218 ΑΥΙΑΦΙΜΕΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΕΥ Γ. ΥΦΕΙΤΘΥ 

Ν. ΣΑΣΑΓΙΑΟΟΘΥ 

ΧΣΕ 

73 ΦΝΥ219 ΑΙΥΘΘΦΙΜΘ Γ. ΑΤΑΞΣΑΦΗΘΥ ΧΣΕ 

73ΦΝΥ220 ΜΕΙΞΕΟΑ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ Γ. ΥΦΕΙΤΘΥ ΥΕΞ 

73ΦΝΥ221 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ Φ. ΒΑΥΙΝΕΙΡΧ ΥΕΞ 

73ΦΝΥ222 ΦΙΝΕΝΕΧΘΕΤΙΥΞΡΥ ΜΑΙ ΥΡΥΙΑΝΙΥΞΡΥ Γ. Ο. ΣΡΝΙΦΘΥ ΥΕΞ 

73ΦΝΥ223 ΜΕΙΞΕΟΑ ΑΤΧΑΙΑΥ ΕΝΝΘΟΙΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ: 
ΣΝΑΦΩΟ 

Ι. ΜΑΝΡΓΕΤΑΜΡΥ ΥΕΞ 

73ΦΝΥ224 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΣΤΑΠΘΥ Μ. ΘΤΡΔΡΦΡΧ ΥΕΞ 

73ΙΥΦ003 ΟΕΡΦΕΤΘ ΜΑΙ ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΙΥΦΡΤΙΑ Α. ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΙΔΡΧ ΧΣ 

73ΣΔΕ003 

ι 

73ΣΔΕ004 

ΑΟΑΝΧΦΙΜΑ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ 

ι 

ΕΙΔΙΜΘ ΑΓΩΓΘ 

Δ. ΦΩΦΕΙΟΡΥ 

 

Α. ΓΕΟΑ 

ΧΣΕ 



[65] 

ΥΦϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

73ΦΝΥ225 ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΘΘΙΜΘ Ε. Δ. ΣΤΩΦΡΣΑΣΑΔΑΜΘΥ ΧΣ 

73ΦΝΥ226 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ I: 

ΣΤΡΥΩΜΤΑΦΙΜΘ ΣΕΤΙΡΔΡΥ 

Δ. ΒΑΥΙΝΑΜΘΥ ΧΣΕ 

73ΦΝΥ227 ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΘ ΑΟΘΤΩΣΡΝΡΓΙΑ Α. ΝΑΗΡΧ ΧΣΕ 

73ΦΝΥ228 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΘΤΘΥΜΕΙΑΥ Μ. ΘΤΡΔΡΦΡΧ ΧΣΕ 

73ΦΝΥ229 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ V: ΣΡΝΙΦΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

Δ. ΒΑΥΙΝΑΜΘΥ ΧΣΕ 

73ΦΝΥ230 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΑΟΑΓΕΟΟΘΥΘΥ Γ. ΥΦΕΙΤΘΥ ΧΣΕ 

73ΦΝΥ231 ΝΡΓΙΜΘ II Δ. ΧΤΙΥΦΡΣΡΧΝΡΧ ΧΣΕ 

73ΦΝΥ232 ΜΕΙΞΕΟΑ ΘΘΙΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ Ι. ΣΤΕΝΡΤΕΟΦΗΡΥ ΥΕΞ 

73ΦΝΥ233 ΜΕΙΞΕΟΑ ΑΤΧΑΙΑΥ ΕΝΝΘΟΙΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ: 
ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΘΥ 

Γ. ΘΝΙΡΣΡΧΝΡΥ ΥΕΞ 

73ΦΝΥ234 ΗΘΦΘΞΑΦΑ ΟΕΡΦΕΤΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ Ι. ΣΤΕΝΡΤΕΟΦΗΡΥ ΥΕΞ 

73ΦΝΥ235 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ – ΣΡΝΙΦΙΜΘ – ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ Γ. Ο. ΣΡΝΙΦΘΥ ΥΕΞ 

73ΦΝΥ236 ΕΣΙΥΦΘΞΡΝΡΓΙΑ Φ. ΒΑΥΙΝΕΙΡΧ ΥΕΞ 

73ΦΝΥ237 ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ II Ξ. ΣΑΓΜΑΝΡΥ ΧΣ 

73ΦΝΓ005 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ V Α. ΜΡΤΡΝΘ ΧΣ 

 

 

73ΣΔ231 

ΕΣΙΝΕΓΡΞΕΟΑ ΣΦΔΕ 

1. ΔΙΔΑΜΦΙΜΘ ΦΘΥ ΙΥΦΡΤΙΑΥ 

ΔΙΔΑΥΜΩΟ 

Σ. ΜΡΓΜΡΧΝΘ 

Α. ΓΕΟΑ 

Α. ΒΕΤΔΘΥ 

 

Ξ. ΔΑΥΜΡΝΙΑ 

 

Α. ΞΙΧΑΝΘΥ 

 

Ε. ΦΤΧΔΑΜΘ 

Α. ΣΑΣΑΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΧ 

 

ΕΥΣΑ 

 

ΔΕΟ ΣΤΡΥΦΕΤΕΦΑΙ 

Φ. ΑΟΦΩΟΙΡΧ 

 

Α. ΑΤΓΧΤΡΣΡΧΝΡΧ 

 

Σ. ΜΧΟΘΓΡΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΣΕ 

 

1 από 12 

73ΣΔ158 2. ΕΙΔΙΜΘ ΑΓΩΓΘ 

73ΣΔ112 3. ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ 

73ΣΔ169 4. ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘ 
ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ 

73ΣΔ205 5. ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑΥ ΦΘΥ 
ΕΝΝΘΟΙΜΘΥ ΩΥ ΣΤΩΦΘΥ ΣΤΡΦΧΣΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ 

73ΣΔ217 6. ΘΕΩΤΙΑ ΦΘΥ ΝΡΓΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΔΙΔΑΜΦΙΜΘ 
ΣΤΑΠΘ 

73ΣΔ119 7. ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ 

73ΣΔ180 8. ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΦΘΥ ΔΙΔΑΥΜΑΝΙΑΥ ΦΘΥ 
ΑΤΧΑΙΑΥ ΕΝΝΘΟΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ 

73ΣΔ162 9. ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΦΘΥ 
ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ 

73ΣΔ109 

73ΣΔ242 

 

73ΣΔ171 

10. ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ 

11. ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘ ΜΑΙ ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΡΥ 
ΣΤΡΥΑΟΑΦΡΝΙΥΞΡΥ – ΑΥΜΘΥΕΙΥ 

12. ΨΘΦΙΑΜΕΥ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΕΥ ΥΦΘΟ 
ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ 
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Ηϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

73ΙΥΦ102 ΟΕΡΦΕΤΘ ΜΑΙ ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΙΥΦΡΤΙΑ Α. ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΙΔΡΧ ΧΣ 

73ΦΑ109 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: ΡΞΘΤΡΧ 
ΟΔΤΕΙΑ 

Χ. ΦΑΜΑΥ ΧΣ 

73ΦΥ123 ΟΕΡΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Σ. ΒΑΥΥΘ ΧΣ 

73ΦΥ124 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΦΧΥΘΥ Δ. ΒΑΥΙΝΑΜΘΥ  

 

 

 

ΧΣΕ 

3 από 7 

73ΦΥ125 ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΔΙΑΥΣΡΤΑΥ Σ. ΒΑΥΥΘ 

73ΦΥ126 ΕΤΞΘΟΕΧΦΙΜΘ Γ. ΜΑΜΡΝΧΤΘΥ 

73ΦΥ127 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ Φ. ΒΑΥΙΝΕΙΡΧ 

73ΦΥ135 ΑΥΙΑΦΙΜΕΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΕΥ Γ. ΥΦΕΙΤΘΥ 

Ν. ΣΑΣΑΓΙΑΟΟΘΥ 

73ΦΥ136 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΣΑΙΔΕΙΑΥ Γ. ΞΣΑΤΞΣΑΤΡΧΥΘΥ 

73ΦΥ137 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΘΤΘΥΜΕΙΑΥ Χ. ΒΕΟΦΘΥ 

73ΦΥ128 ΥΕΞΙΟΑΤΙΡ: ΜΕΙΞΕΟΑ ΘΘΙΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ Ι. ΣΤΕΝΡΤΕΟΦΗΡΥ  

ΧΣΕ 

1 από4 

73ΦΥ129 ΥΕΞΙΟΑΤΙΡ: ΜΕΙΞΕΟΑ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

Μ. ΘΤΡΔΡΦΡΧ 

73ΦΥ130 ΥΕΞΙΟΑΤΙΡ: ΜΕΙΞΕΟΑ ΑΙΥΘΘΦΙΜΘΥ Γ. ΑΤΑΞΣΑΦΗΘΥ 

73ΦΥ138 ΥΕΞΙΟΑΤΙΡ: ΘΘΙΜΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ Ε. Δ.ΣΤΩΦΡΣΑΣΑΔΑΜΘΥ 

 

 

Θϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

73ΦΑ110 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: ΘΡΧΜΧΔΙΔΘΥ Γ. ΒΑΥΙΝΑΤΡΥ  

Ε. ΦΥΙΦΥΙΑΟΡΣΡΧΝΡΧ 

ΧΣ 

73ΣΔ106 ΔΙΔΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ Ε. ΦΤΧΔΑΜΘ ΧΣ 

73ΝΑΦ101 ΝΑΦΙΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: ΤΘΦΡΤΙΜΑ – 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΑ ΜΕΙΞΕΟΑ 

Ξ. ΓΜΑΤΑΟΘ 

 

Α. ΣΑΟΑΓΙΩΦΡΧ 

Ι. ΣΡΝΕΞΘΥ 

 

Β. ΧΤΧΥΑΟΘΡΣΡΧΝΡΧ 

Ξ. ΜΑΣΝΑΟΡΓΝΡΧ 

Ξ. ΜΑΣΝΑΟΡΓΝΡΧ 

 

 

 

ΧΣΕ 

1 από3 

73ΦΦΒ01 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΒΧΗΑΟΦΙΟΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ 

 

 

73ΜΦΝ04 

73ΜΦΝ02 

73ΜΦΝ06 

ΝΑΡΓΤΑΦΙΑ: 

- ΜΡΙΟΩΟΙΜΘ ΝΑΡΓΤΑΦΙΑ 

- ΦΙΝΡΝΡΓΙΜΘ ΝΑΡΓΤΑΦΙΑ 

- ΝΑΡΓΤΑΦΙΑ ΜΑΙ ΙΥΦΡΤΙΑ ΦΩΟ ΣΑΤΑΞΧΘΙΩΟ 

73ΦΥ131 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ Ξ. ΣΑΓΜΑΝΡΥ  

ΧΣΕ 

2 από 4 

73ΦΥ132 ΝΡΓΙΜΘ Δ. ΧΤΙΥΦΡΣΡΧΝΡΧ 

73ΦΥ133 ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΦΡΧ ΟΡΧ Φ. ΒΑΥΙΝΕΙΡΧ 

73ΦΥ134 ΕΣΙΥΦΘΞΡΝΡΓΙΑ Ι. ΦΤΙΥΡΜΜΑΥ 

73ΟΕΦ101 ΟΕΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑ: 19
οσ 

– 20
οσ

 ΑΙΩΟΑΥ Ι. ΠΡΧΤΙΑΥ ΧΣ 

73ΙΥΦ103 ΟΕΡΕΝΝΘΟΙΜΘ ΝΡΓΡΦΕΧΟΙΑ Α. ΑΓΑΘΡΥ ΧΣΕ 

1 από 3 

 

73ΙΥΦ104 ΑΤΧΑΙΡΝΡΓΙΑ Δ. ΣΝΑΟΦΗΡΥ 

73ΙΥΦ105 ΙΥΦΡΤΙΑ ΦΘΥ ΦΕΧΟΘΥ Δ. ΣΑΧΝΡΣΡΧΝΡΥ 
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5.2 Σροςφερόμενα μακιματα φιλοςοφίασ ςε άλλα Φμιματα τθσ Φιλοςοφικισ 

Υχολισ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022 

 

 

 

I. ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΦΞΘΞΑ ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ 

 

Αϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

74ΦΝΥ001 ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Γ. ΘΝΙΡΣΡΧΝΡΥ ΧΣ 

 

 

 

II. ΦΞΘΞΑ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

 

Δϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

60ΜΦΥ84 

60ΞΦΥ84 

60ΓΦΥ84 

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Σ. ΣΑΟΦΑΗΑΜΡΥ ΧΣ, ΧΣΕ 

 

ΥΦϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

60ΜΦΥ85 

60ΓΦΥ85 

ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΚΛΑΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Ι. ΜΑΝΡΓΕΤΑΜΡΥ ΧΣ, ΧΣΕ 

60ΞΦΥ86 

60ΓΦΥ86 

ΞΕΥΑΙΩΟΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΝΕΦ 

Γ. ΥΦΕΙΤΘΥ ΧΣ, ΧΣΕ 

 

ΥΘΞΕΙΩΥΘ: Θ κατεφκυνςθ Γλωςςολογίασ επιλζγει ζνα από τα δφο μακιματα του ΥΦϋ εξαμινου: 
«Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία» (60ΓΦΥ85) ι «Ξεςαιωνικι Φιλοςοφία» (60ΓΦΥ86). 

 

 

 

III. ΦΞΘΞΑ ΑΓΓΝΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

 

Αϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

63ΦΥ Y 20 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

Σ. ΣΑΟΦΑΗΑΜΡΥ ΧΣΕ 
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Γϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

63ΦΥ16 ΙΥΦΡΤΙΑ ΟΕΡΦΕΤΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ Ε. Δ. ΣΤΩΦΡΣΑΣΑΔΑΜΘΥ ΧΣΕ 

 

 

 

IV. ΦΞΘΞΑ ΓΑΝΝΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

 

Δϋ, ΥΦϋ, Θϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΡΧΥΑ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

64ΦΥ807 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Α. ΝΑΗΡΧ ΕΕ 

 

 

 

V. ΦΞΘΞΑ ΓΕΤΞΑΟΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

 

ΧΕΙΞΕΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

65ΦΥ16 ΙΥΦΡΤΙΑ ΟΕΡΦΕΤΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ Γ. ΘΝΙΡΣΡΧΝΡΥ ΧΣΕ 

65ΦΥ78 ΟΕΡΦΕΤΘ ΜΑΙ ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΑΙΥΘΘΦΙΜΘ Α. ΝΑΗΡΧ ΧΣΕ 

 

ΕΑΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

65ΦΥ20 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

Ι. ΜΑΝΡΓΕΤΑΜΡΥ ΧΣΕ 

65ΦΥ12 ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Γ. ΞΣΑΤΞΣΑΤΡΧΥΘΥ ΧΣΕ 

 

 

 

VI. ΦΞΘΞΑ ΙΦΑΝΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

 

ΧΕΙΞΕΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

66ΦΥ16 ΙΥΦΡΤΙΑ ΟΕΡΦΕΤΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ Ξ. ΣΑΓΜΑΝΡΥ ΕΕ 

66ΦΥ78 ΟΕΡΦΕΤΘ ΜΑΙ ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΑΙΥΘΘΦΙΜΘ Α. ΝΑΗΡΧ ΕΕ 

 

ΕΑΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

66ΦΥ20 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

Γ. ΘΝΙΡΣΡΧΝΡΥ ΕΕ 

66ΦΥ12 ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Υ. ΞΣΑΤΞΣΑΤΡΧΥΘΥ ΕΕ 
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VII. ΦΞΘΞΑ ΙΥΣΑΟΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

 

ΧΕΙΞΕΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 

(Ρι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ επιλζγουν ζνα από τα τρία μακιματα) 
 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

72ΦΥ16 ΙΥΦΡΤΙΑ ΟΕΡΦΕΤΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ Γ. ΞΣΑΤΞΣΑΤΡΧΥΘΥ ΕΕ 

72ΦΥ78 ΟΕΡΦΕΤΘ ΜΑΙ ΥΧΓΧΤΡΟΘ ΑΙΥΘΘΦΙΜΘ Α. ΝΑΗΡΧ ΕΕ 

72ΦΝΥ202 ΓΟΩΥΙΡΘΕΩΤΙΑ Γ. Ο. ΣΡΝΙΦΘΥ ΕΕ 

 

ΕΑΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 

 

ΜΩΔΙΜΡΥ ΦΙΦΝΡΥ ΞΑΘΘΞΑΦΡΥ ΔΙΔΑΥΜΩΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ 

72ΜΡΙ011 ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΑΤΧΑΙΑ ΕΝΝΘΟΙΜΘ 
ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ 

Σ. ΣΑΟΦΑΗΑΜΡΥ ΧΣ 

72ΦΥ12 ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ Β. ΟΙΜΡΝΑΛΔΡΧ-
ΜΧΤΙΑΟΙΔΡΧ 

ΕΕ 

 



[70] 

ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΕΜΦΡ 

6. ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΡ ΞΑΘΘΞΑΦΩΟ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

 

6.1 Σεριεχόμενο μακθμάτων φιλοςοφίασ ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ 
 

 

Αϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ200 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία ΙΙ: Σλάτων 

Διδάςκoυςα Β. Οικολαΐδου-Μυριανίδου 

Σεριγραφι Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ με τισ βαςικζσ κζςεισ τθσ πλατωνικισ 

φιλοςοφίασ και θ ζνταξθ του πλατωνικοφ ςτοχαςμοφ μζςα ςτθν ιςτορία των 

ιδεϊν. Σροσ τοφτο κα μελετθκεί, εν πρϊτοισ, το ηιτθμα τθσ «προτεραιότθτασ του 

οριςμοφ» ςτουσ ςωκρατικοφσ διαλόγουσ. Υτθ ςυνζχεια, κα αναλυκεί θ κεωρία 

των ιδεϊν. Υτθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα εξεταςκεί θ πλατωνικι ουςιοκρατία ςτθ 

διάκριςι τθσ από τον αριςτοτελικό οριςμό των «κακόλου», κακϊσ και ςτθν 

αντίκεςι τθσ με το νομιναλιςμό. Υτο ίδιο πλαίςιο, κα αναλυκεί το οντολογικό 

status του αιςκθτοφ, θ διάκριςθ μεταξφ επιςτιμθσ και γνϊμθσ, θ ςυνακόλουκθ 

ςχζςθ ψυχισ και ςϊματοσ, κακϊσ και κα διερευνθκεί ο ρόλοσ των μακθματικϊν 

ιδεϊν ςτθν κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ νοθτοφ και αιςκθτοφ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ201 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Νογικι Ι 

Διδάςκουςα Δ. Χριςτοποφλου 

Σεριγραφι Θ κεματικι του μακιματοσ επικεντρϊνεται ςτθν Σροταςιακι Νογικι. Φο μάκθμα 

ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ μζςω τθσ εξοικείωςθσ των φοιτθτϊν με 

τισ βαςικζσ ζννοιεσ, λογικζσ αρχζσ και τισ μεκόδουσ τθσ Σροταςιακισ Νογικισ. 

Σεριεχόμενο μακιματοσ: «Επιχειριματα»: θ ζννοια του παραγωγικοφ 

επιχειριματοσ. Θ ζννοια τθσ λογικισ εγκυρότθτασ. Ρρκά επιχειριματα. Βαςικζσ 

τυπικζσ μορφζσ παραγωγικοφ ςυμπεραςμοφ. Νογικζσ πλάνεσ. Νεξιλόγιο και 

ςφνταξθ τθσ Σροταςιακισ Νογικισ. Φυποποίθςθ προτάςεων. Υθμαςιολογία τθσ 

προταςιακισ λογικισ και πίνακεσ αλθκείασ. Φαυτολογίεσ· ενδεχομενικοί τφποι· 

αντιφάςεισ και πϊσ τισ διακρίνουμε. Αλθκοςυναρτθςιακι ιςοδυναμία. 

Αλθκοςυναρτθςιακι Υυνζπεια. Ζλεγχοσ Υυνζπειασ ενόσ ςυνόλου προτάςεων. 

Αλθκοςυναρτθςιακι Εγκυρότθτα. Ζλεγχοσ Εγκυρότθτασ μορφϊν επιχειρθμάτων 

με τυπικζσ μεκόδουσ. Σροςδοκϊμενα αποτελζςματα είναι θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

των φοιτθτϊν ςχετικά με τθν διάκριςθ των ζγκυρων μορφϊν επιχειρθμάτων, τον 

ζλεγχο τθσ ςυνζπειασ ςυνόλων προτάςεων, τθν αναγνϊριςθ λογικϊν ςφαλμάτων 

και πλανϊν κατά τθ διαδικαςία ςυμπεραςμοφ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ202 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 
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Φίτλοσ Γνωςιοκεωρία 

Διδάςκων Γ. Ο. Σολίτθσ 

Σεριγραφι Σοιο είναι το ακριβζσ νόθμα του όρου «γνϊςθ»; Tι υποςτθρίηουν διαφορετικζσ 

κεωρίεσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα και τισ προχποκζςεισ απόκτθςθσ ζγκυρθσ 

γνϊςθσ; Θεμελίωςθ τθσ γνϊςθσ ςτθν αρχαία ελλθνικι φιλοςοφία. Ιδεαλιςμόσ και 

εμπειριςμόσ. Θ μάκθςθ ωσ ανάμνθςθ και θ μάκθςθ μζςω των αιςκιςεων. 

Διάκριςθ μεταξφ επιςτθμονικισ και φιλοςοφικισ γνϊςθσ. Ηθτιματα νεότερθσ και 

ςφγχρονθσ γνωςιοκεωρίασ, όπωσ τίκενται από τον επιςτθμονιςμό, τον 

ιςτορικιςμό και τθν αναλυτικι φιλοςοφία. Μφκλοσ τθσ Βιζννθσ και 

διαψευςιμότθτα. «Επιςτθμονικζσ επαναςτάςεισ» και «αναρχικι επιςτθμολογία». 

Ξεταμοντερνιςμόσ, ανορκολογικι γνϊςθ(;) και ανοθςία. 

 

 

Βϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ203 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία ΙΙΙ: Αριςτοτζλθσ 

Διδάςκων Ι. Μαλογεράκοσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα αυτό τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ εςτιάηει ςε κφρια κζματα 

τθσ φιλοςοφίασ του Αριςτοτζλθ. Υτόχοσ του είναι θ εξοικείωςθ των 

φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν με τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ φιλοςοφίασ του Αριςτοτζλθ και με 

κεμελιϊδεισ κεωρίεσ του. Σαρουςιάηονται κατ’ αρχάσ ο βίοσ και το ζργο του 

Αριςτοτζλθ, αναλφεται θ μεκοδολογία του και εκτίκενται οι αρχζσ τθσ 

φιλοςοφικισ ςφλλθψισ του. Ματόπιν εξετάηονται ςυςτθματικά – με βάςθ κυρίωσ 

τα ζργα Μετὰ τὰ φυςικά, Φυςικὴ ἀκρόαςισ, Ἠκικὰ Νικομάχεια και Πολιτικά – 

κφρια ςτοιχεία τθσ διδαςκαλίασ του ςτουσ τομείσ: μεταφυςικι, φυςικι, θκικι και 

πολιτικι φιλοςοφία, κακϊσ και, περιεκτικότερα, οι κζςεισ του ςε άλλουσ τομείσ 

(βιολογία και ψυχολογία)· ςυηθτείται επίςθσ θ αριςτοτελικι αποτίμθςθ τθσ 

προγενζςτερθσ φιλοςοφικισ παράδοςθσ, πλατωνικισ και προπλατωνικισ. 

Υκιαγραφείται, τζλοσ, θ επίδραςθ του Αριςτοτζλθ ςτθ μεταγενζςτερθ φιλοςοφία. 

Ξε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα ζχουν 

εξοικειωκεί με τισ βαςικζσ κεωρίεσ του Αριςτοτζλθ και κα μποροφν να κρίνουν 

τθν επίδραςι του ςτθν εξζλιξθ τομζων του φιλοςοφικοφ και επιςτθμονικοφ 

ςτοχαςμοφ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ204 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Βυηαντινι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Γ. Αραμπατηισ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εκκινεί με τθν εξζταςθ των επιςτθμολογικϊν προχποκζςεων τθσ 

βυηαντινισ φιλοςοφίασ, θ οποία αποτελεί τον κλάδο τθσ ιςτορίασ τθσ φιλοςοφίασ 

που αναπτφχκθκε αργότερα από όλουσ τουσ άλλουσ και ο οποίοσ εγκαινιάηεται 

μόλισ με το ζργο του Β. Ο. Φατάκθ, La philosophie byzantine, εκδομζνο μετά τον Βϋ 

Σαγκόςμιο Σόλεμο. Εξετάηονται οι λόγοι αυτισ τθσ κακυςτζρθςθσ ςε ςχζςθ με το 

πρόβλθμα τθσ ανανζωςθσ τθσ φιλοςοφικισ παιδείασ και των προγραμμάτων που 
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αυτι ενζχει. Ακολουκεί θ εςτίαςθ ςε προβλιματα περιοδιολόγθςθσ τθσ 

βυηαντινισ φιλοςοφίασ, ειδικότερα ςτο ηιτθμα του χρόνου τθσ ζναρξισ τθσ και ςε 

εκείνο του χαρακτθριςμοφ των ιςτορικϊν φιλοςοφικϊν περιόδων ςτο Βυηάντιο. 

Υτο πλαίςιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν κλαςικι βυηαντινι περίοδο, ςε 

ςυνζχεια του ςτοχαςμοφ που αναπτφχκθκε κατά τθν εικονομαχία και προσ 

υπεράςπιςθ του οντολογικοφ κακεςτϊτοσ των εικόνων. Εξετάηεται, ακόμθ, το 

πρόβλθμα και ο ρόλοσ του βυηαντινοφ διανοθτι ςτο μζςο μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

φιλοςοφικισ κυβερνθτικότθτασ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ205 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ξεςαιωνικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Γ. Υτείρθσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτο πεδίο τθσ Ιςτορίασ τθσ Φιλοςοφίασ και εςτιάηει ςε 

ςθμαντικά ηθτιματα του φιλοςοφείν ςτθ διάρκεια του Ξεςαίωνα (λατινικοφ και 

αραβικοφ). Υτόχοσ του μακιματοσ, αρχικά, είναι θ κατανόθςθ των τρόπων 

πρόςλθψθσ και οικείωςθσ τθσ αρχαιοελλθνικισ φιλοςοφίασ από μθ 

ελλθνόφωνουσ, ςτθ μεγάλθ πλειοψθφία τουσ, ςτοχαςτζσ. Επίςθσ, το μάκθμα 

επικεντρϊνεται ςτθν εξζταςθ των τρόπων άρκρωςθσ τθσ φιλοςοφίασ με τισ 

αβραμαϊκζσ κρθςκείεσ. Ειδικότερα, επιχειρείται θ παρουςίαςθ των χωροχρονικϊν 

ορίων τθσ μεςαιωνικισ φιλοςοφίασ και των πθγϊν τθσ. Υτθ ςυνζχεια εξετάηονται 

ςυςτθματικά και κριτικά τα επιχειριματα για τθν φπαρξθ του Θεοφ (οντολογικά, 

κοςμολογικά, τελολογικά) που διατυπϊκθκαν από μεςαιωνικοφσ ςτοχαςτζσ. 

Ματόπιν μελετϊνται ηθτιματα ςχετικά με τθν ελευκερία τθσ βοφλθςθσ και τθ 

κεοδικία, με ζμφαςθ ςτο ζργο των Αυγουςτίνου, Βοικιου, Σζτρου Ρλίβι και 

Ξπουριντάν. Ακόμθ, εξετάηεται το πρόβλθμα των κακολικϊν εννοιϊν, όπωσ αυτό 

παραδίδεται από τουσ φιλοςόφουσ τθσ φςτερθσ αρχαιότθτασ και όπωσ το 

επεξεργάηονται ρεαλιςτζσ και νομιναλιςτζσ ςτθ διάρκεια του Ξεςαίωνα. Φζλοσ, 

εξετάηονται κζματα ςχετικά με τθ φιλοςοφία του δικαίου (αλ-Φαράμπι, Θωμάσ 

Ακινάτθσ). Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα πρζπει 

να ζχει εξοικειωκεί με βαςικζσ όψεισ του μεςαιωνικοφ φιλοςοφείν. 

 

 

Γϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ206 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ξεταφυςικι 

Διδάςκων Γ. Θλιόπουλοσ 

Σεριγραφι Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με βαςικζσ ζννοιεσ και 

κεμελιϊδθ ερωτιματα τθσ μεταφυςικισ ωσ ενόσ από τουσ βαςικοφσ κλάδουσ τθσ 

φιλοςοφίασ. Εκκινϊντασ από τθ κεμελίωςθ τθσ «πρϊτθσ φιλοςοφίασ» ςτα Μετά 

τα Φυςικά του Αριςτοτζλθ, επιχειρείται θ αναςφνκεςθ του περιεχομζνου των 

ςχετικϊν πραγματεφςεων αλλά και κριτικϊν τοποκετιςεων, όπωσ αυτζσ 

απαντοφν ςτουσ μείηονεσ φιλοςόφουσ, α. τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ (πρϊιμθσ, 

κλαςικισ, ελλθνιςτικισ και φςτερθσ), β. του Ξεςαίωνα και τθσ Αναγζννθςθσ, γ. 
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των Οεότερων Χρόνων (Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Kant, 

Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Feuerbach, Marx, Nietzsche), δ. του 

εικοςτοφ αιϊνα (William James, Bergson, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, 

Whitehead, Sartre, Merleau-Ponty). Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι 

φοιτθτζσ κα ζχουν αφομοιϊςει βαςικζσ γνϊςεισ ιςτορίασ τθσ φιλοςοφίασ, 

εςτιάηοντασ ςε πρόςωπα και ρεφματα, και κα είναι ςε κζςθ να τισ αναςυνκζτουν 

αυτοδφναμα, κακϊσ επίςθσ και να αναπτφςςουν τισ διαςυνδζςεισ μεταξφ των 

επιμζρουσ προβλθμάτων και κζςεων. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ207 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Οεότερθ Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία Ι: Ρρκολογιςμόσ και Ευρωπαϊκόσ Διαφωτιςμόσ 

Διδάςκων Ι. Σρελορζντηοσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα αυτό Οεότερθσ Φιλοςοφίασ επικεντρϊνεται ςτθ μελζτθ βαςικϊν 

γνωριςμάτων του ορκολογιςμοφ, με κφριουσ εκπροςϊπουσ τουσ Descartes, 

Spinoza και Leibniz, και του Διαφωτιςμοφ: γαλλικοφ, γερμανικοφ και βρετανικοφ, 

ιδίωσ ςκωτικοφ. Θα εξεταςτοφν ςθμαντικά ηθτιματα ςτα πεδία τθσ μεκόδου, τθσ 

οντολογίασ, τθσ γνωςιοκεωρίασ, τθσ κεωρίασ για τθ ςχζςθ ςϊματοσ-ψυχισ, κακϊσ 

και τθσ θκικισ και πολιτικισ φιλοςοφίασ. Θα αναδειχκεί θ ςπουδαιότθτα τθσ 

φιλοςοφικισ μελζτθσ των ςυναιςκθμάτων. Φο μάκθμα αποβλζπει ςτθν 

κατανόθςθ των κφριων προβλθμάτων ςτα οποία ενζκυψαν οι φιλόςοφοι τθσ 

περιόδου ςτο πλαίςιο, αφενόσ, τθσ επιςτθμονικισ επανάςταςθσ, με τθν 

επικράτθςθ του μθχανιςτικοφ μοντζλου προςζγγιςθσ τθσ φφςθσ, αφετζρου, των 

ζντονων διαλογικϊν αντιπαρακζςεων για κρθςκευτικά ηθτιματα μετά τθ 

Ξεταρρφκμιςθ. Θα ςυνεξεταςτεί ο ρόλοσ τθσ ιδιότυπθσ αναβίωςθσ των 

αρχαιοελλθνικϊν φιλοςοφικϊν κεωριϊν ςε χριςτιανικό περιβάλλον. Ξε τθν 

ολοκλιρωςθ του μακιματοσ θ φοιτιτρια/ο φοιτθτισ κα ζχει εξοικειωκεί με τισ 

κζςεισ ςθμαντικϊν φιλοςόφων του 17
ου

 και του 18
ου

 αιϊνα ςτουσ κεμελιϊδεισ 

τομείσ του ςτοχαςμοφ τουσ και κα ζχει κατανοιςει τθν επίδραςθ που άςκθςαν 

ςτισ κεωρθτικζσ ςυηθτιςεισ των επόμενων αιϊνων και εξακολουκοφν να αςκοφν 

μζχρι ςιμερα. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ208 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Οεότερθ Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία ΙΙ: Εμπειριςμόσ 

Διδάςκων Ξ. Σάγκαλοσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτθ νεότερθ και, απϊτερα, ςτθ ςφγχρονθ φιλοςοφία. 

Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ του πολυπλόκαμου και πολυςχιδοφσ 

ρεφματοσ του Εμπειριςμοφ. Ξε ςθμείο αφετθρίασ τθ φιλοςοφία του Τενζ 

Οτεκάρτ, κα εξεταςτοφν τα κομβικά ςθμεία του εμπειριςτικοφ δρομολογίου μζςα 

ςτθ δυτικι ςκζψθ. Υτακμοί αυτοφ του δρομολογίου κα είναι ο Χομπσ, ο Γκαςεντί, 

ο Νοκ, ο Ξπζρκλεϊ και ο Χιουμ. Υτισ εκβολζσ του κα ςυναντιςουμε επίςθσ τον 

«νζο» εμπειριςμό του Τόρτυ κακϊσ και τθν προςπάκεια αναςκευισ του από τον 

Φαίυλορ και τον Ξακιντάιρ. Θα εξετάςουμε επίςθσ ςφγχρονεσ προςπάκειεσ 

αναβίωςθσ ενόσ εμπειριςμοφ με καντιανό χαρακτιρα (Ξπράντομ, Ξακντάουελ). 

Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα πρζπει (α) να ζχει 

καταλάβει τθ φιλοςοφικι πολυπλοκότθτα του Εμπειριςμοφ, (β) να αναγνωρίηει τισ 
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επαναλαμβανόμενεσ αναβιϊςεισ του και (γ) να είναι ςε κζςθ να αςκιςει τα 

φιλοςοφικά εργαλεία μιασ κριτικισ ςε πρωτόλειεσ εμπειριςτικζσ κζςεισ, όπωσ, επί 

παραδείγματι, αυτζσ που ευδοκιμοφν ςτισ λεγόμενεσ «αναγωγιςτικζσ» κεωρίεσ 

για το πνεφμα. 

 

 

Δϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ210 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Οεότερθ Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία ΙΙΙ: Μαντ 

Διδάςκων Ι. Φριςόκκασ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτθ Οεότερθ Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία και καλφπτει 

ολόκλθρθ τθ κεματολογία τθσ κριτικισ φιλοςοφίασ του Ιμμάνουελ Μαντ (1724-

1804). Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των προβλθμάτων που 

απαςχόλθςαν τον κορυφαίο γερμανό φιλόςοφο, των λφςεων που πρότεινε, 

κακϊσ και του ςυςτθματικοφ χαρακτιρα τθσ φιλοςοφίασ του. Αφοφ γίνει αρχικά 

μια ςφντομθ αναφορά ςτον βίο και τα ζργα του Μαντ, κα ακολουκιςει 

λεπτομερισ παρουςίαςθ των βαςικϊν ηθτθμάτων τθσ Κριτικισ του Κακαροφ 

Λόγου, του πρϊτου και κορυφαίου ζργου τθσ κριτικισ φιλοςοφίασ: θ ςυνκετικι a 

priori γνϊςθ, οι αρχζσ τθσ δυνατισ εμπειρίασ, τα όρια τθσ γνϊςθσ, οι ιδζεσ του 

ορκοφ λόγου και θ υπερβατολογικι διαλεκτικι. Υτο δεφτερο μιςό του μακιματοσ 

κα εκτεκοφν τα κυριότερα ςθμεία τθσ Μαντιανισ φιλοςοφίασ τθσ ιςτορίασ, θκικισ, 

αιςκθτικισ, πολιτικισ κεωρίασ και φιλοςοφίασ τθσ κρθςκείασ. Ξε τθν 

ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα ζχει εξοικειωκεί με τισ 

κζςεισ και τα επιχειριματα τθσ κριτικισ φιλοςοφίασ του Μαντ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ211 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Σολιτικι Φιλοςοφία 

Διδάςκουςα Β. Οικολαΐδου-Μυριανίδου 

Σεριγραφι Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των ηθτθμάτων που απαςχόλθςαν τον 

πολιτικό ςτοχαςμό τοφ 18
ου

 αιϊνα, ςτθ βάςθ, ειδικότερα, τθσ ςφγκρουςθσ μεταξφ 

φιλελευκεριςμοφ και ρεπουμπλικανιςμοφ. Ξε επίκεντρο τθ ςκζψθ του 

Montesquieu, κα διερευνθκεί θ ζννοια των κακοδθγθτικϊν πολιτικϊν αρχϊν 

(principes) ςε ςχζςθ με τθν παράδοςθ του φυςικοφ δικαίου, κακϊσ και αναφορικά 

με τθ διάκριςθ των πολιτευμάτων. Υυνακόλουκα, κα μελετθκεί το ηιτθμα τθσ 

διάκριςθσ των εξουςιϊν, κακϊσ και θ ριξθ που επιτελείται με τθν πολιτικι 

φιλοςοφία του 17
ου

 αιϊνα. Υε αυτό το πλαίςιο, κα εξεταςκεί ο τρόποσ με τον 

οποίο νοθματοδοτεί ο Montesquieu τθν πολιτικι αρετι ςε ςφγκριςθ τόςο με τθν 

κλαςικι πολιτικι φιλοςοφία όςο και με τον Machiavelli. 
 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ212 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Μοινωνικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Γ. Ο. Σολίτθσ 
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Σεριγραφι Θ κοινωνικι φιλοςοφία και θ ςχζςθ τθσ με ςυναφείσ φιλοςοφικοφσ κλάδουσ. 

Διάκριςθ τθσ κοινωνικισ φιλοςοφίασ ςε εςωτερικι και εξωτερικι κατεφκυνςθ. 

Αρχζσ τθσ φιλελεφκερθσ φιλοςοφίασ. Από τον κλαςικό φιλελευκεριςμό των 

Χομπσ, Νοκ και Ξιλ ςτισ ςφγχρονεσ οπτικζσ των Τωλσ και Οόηικ. Ευρωπαϊκι 

ςοςιαλδθμοκρατία και «νεοφιλελευκεριςμόσ». Αρχζσ τθσ ςοςιαλιςτικισ 

φιλοςοφίασ. Θ αντιςτροφι τθσ εγελιανισ διαλεκτικισ και ο ιςτορικόσ υλιςμόσ του 

Ξαρξ. Ρικονομιςμόσ και εξουςιαςτικόσ ςοςιαλιςμόσ. Επιςτθμολογικι και θκικι 

κριτικι μαρξικϊν και μαρξιςτικϊν αντιλιψεων. Ελευκεριακόσ ςοςιαλιςμόσ και 

διαδρομζσ του μθ-μαρξιςτικοφ ςοςιαλιςμοφ. Από τθν κλαςικι αναρχικι 

φιλοςοφία, ςτθν «αυτονομία» και τον αναλυτικό μαρξιςμό. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ209 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Θκικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Σ. Σανταηάκοσ 

Σεριγραφι Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εποπτικι παρουςίαςθ των θκικϊν αντιλιψεων των 

φιλοςόφων από τθν ανάδειξθ τθσ Θκικισ ωσ αυτόνομου φιλοςοφικοφ κλάδου, τθν 

εποχι του Υωκράτθ και των ςοφιςτϊν, τθν κλαςικι Ακινα, ζωσ και τισ μζρεσ μασ 

ςε δφο επίπεδα: ζνα πρωτογενζσ, όπου παρουςιάηονται: θ γνωςτικι κεωρία, θ 

θδονοκρατία, θ αρετολογικι κεωρία, θ αυτοςυντθρθςιοκρατία, θ δεοντοκρατία, ο 

ωφελιμιςμόσ και θ ενοραςιοκρατία και ζνα δευτερογενζσ, όπου παρουςιάηονται 

οι μετα-θκικζσ προςεγγίςεισ: θ ςυναιςκθματικι, θ επιτακτικοκρατικι, θ 

περιγραφικι κεωρία, το εγχείρθμα τθσ αναβίωςθσ τθσ αρεταϊκισ θκικισ, θ θκικι 

τθσ περίςταςθσ και θ ςυνφφανςθ δικαιοςφνθσ-θκικότθτασ. Σαράλλθλα, ςτο 

πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται ηθτιματα όπωσ: οι ςχζςεισ τθσ Θκικισ προσ 

τουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ τθσ Φιλοςοφίασ – τθ Ξεταφυςικι (αποδείξεισ περί 

υπάρξεωσ του Θεοφ, ο κάνατοσ του Θεοφ), τθν Ρντολογία (εγωιςμόσ, εξελικτικι 

κεωρία, γονιδιακόσ ντετερμινιςμόσ), τθ Γνωςιολογία (γνωςιολογικόσ 

ςκεπτικιςμόσ, θκικόσ ςχετικιςμόσ, ψευδισ ςυνείδθςθ, φανατιςμόσ) και τθν 

Αιςκθτικι (καλό-κάλλοσ) –, θ αλλθλεξάρτθςθ Θκικισ, Σολιτικισ και Μοινωνικισ 

Φιλοςοφίασ, όπωσ και θ ςχζςθ τθσ Θκικισ με κλάδουσ των επιςτθμϊν. 

 

 

Εϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ213 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Υφγχρονθ Φιλοςοφία Ι 

Διδάςκων Γ. Μακολφρθσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εςτιάηει ςε μια πλειάδα φιλοςόφων από τθ ςφγχρονθ θπειρωτικι 

φιλοςοφία, και ειδικότερα ςε εκείνο το ρεφμα ςκζψθσ που αναφζρεται ωσ 

«μεταδομιςμόσ» ι «μεταςτρουκτουραλιςμόσ» και αναπτφχκθκε από τθ δεκαετία 

του 1960 και ζκτοτε. Μάποιοι από τουσ φιλοςόφουσ που κα εξεταςτοφν είναι οι 

Ηακ Οτερριντά (Jacques Derrida, 1930-2004), Ξιςζλ Φουκϊ (Michel Foucault, 

1926-1984), Φηόρτηιο Αγκάμπεν (Giorgio Agamben, 1942) και Φηοφντικ Ξπάτλερ 

(Judith Butler, 1956). Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςε πολιτικά και θκικά ηθτιματα 

που προτάςςονται από το ζργο τουσ, πράγμα που κα επιτρζψει ςτουσ φοιτθτζσ 
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και τισ φοιτιτριεσ να κατανοιςουν ότι θ φιλοςοφία δεν εξαντλείται αποκλειςτικά 

ςτθν επίλυςθ αμιγϊσ κεωρθτικϊν προβλθμάτων, αλλά επιδίδεται ενεργά ςτον 

κριτικό ςτοχαςμό ηθτθμάτων που άπτονται τθσ υφιςτάμενθσ πολιτικοκοινωνικισ 

πραγματικότθτασ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/-ριεσ κα είναι 

ςε κζςθ να γνωρίηουν τι καινοφργιο κομίηει ςτθ φιλοςοφικι ςκζψθ ο 

μεταςτρουκτουραλιςμόσ, ςε αντιδιαςτολι με τθ φαινομενολογικι παράδοςθ και 

τον ςτρουκτουραλιςμό, δφο παραδόςεισ με τισ οποίεσ ο μεταςτρουκτουραλιςμόσ 

ςυνομιλεί κριτικά. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ214 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Υφγχρονθ Φιλοςοφία V: Θετικιςμόσ – Νογικόσ Θετικιςμόσ 

Διδάςκων Ι. Φριςόκκασ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτθ Υφγχρονθ Φιλοςοφία και εςτιάηει ςτο κίνθμα του 

λογικοφ κετικιςμοφ, ιδιαίτερα ςτον Μφκλο τθσ Βιζννθσ (1922-1938). Υτόχοσ του 

μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ και θ κριτικι των κφριων κζςεων των 

ςθμαντικότερων εκπροςϊπων του Μφκλου (Υλικ, Μάρναπ, Οόιρατ), κακϊσ και θ 

ςφνδεςι τουσ με τισ φιλοςοφικζσ απόψεισ των Φρζγκε, Τάςελ, Ξαχ, Οτιζμ και 

Βιτγκενςτάιν. Αρχικά κα γίνει αναφορά ςτο ιςτορικό πλαίςιο, κακϊσ και ςτο 

πρόβλθμα του κακοριςμοφ μιασ ενιαίασ φιλοςοφίασ του Μφκλου. Ακολοφκωσ κα 

εξεταςτοφν ςυςτθματικά τα βαςικά ηθτιματα που απαςχόλθςαν τουσ 

πρωτεργάτεσ του Μφκλου: θ ςχζςθ φιλοςοφίασ και επιςτιμθσ, θ ςχζςθ 

φιλοςοφίασ και μεταφυςικισ, θ φφςθ των εννοιϊν, των κρίςεων και των κεωριϊν, 

θ ςχζςθ κόςμου, επιςτθμονικισ γνϊςθσ και γλϊςςασ, θ διάκριςθ μορφισ-

περιεχομζνου και ο ςτόχοσ τθσ ενοποίθςθσ τθσ επιςτιμθσ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα πρζπει να ζχει εξοικειωκεί με τισ 

κζςεισ του Μφκλου τθσ Βιζννθσ και να μπορεί να ςυνδιαλζγεται κριτικά με αυτζσ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ215 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία IV: Υωκρατικζσ Υχολζσ – Ελλθνιςτικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Γ. Αραμπατηισ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα αςχολείται με τισ ςωκρατικζσ ςχολζσ και τισ ελλθνιςτικζσ ςχολζσ 

φιλοςοφίασ (Υτωικοί, Επικοφρειοι, Υκεπτικοί) με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ηιτθμα του 

θκικοφ μεταφυςικιςμοφ. Χπογραμμίηονται οι διαφορζσ που ενζχουν μεταξφ τουσ 

οι ελλθνιςτικζσ φιλοςοφίασ ςτο επίπεδο τθσ θκικισ, λογικισ και φυςικισ 

φιλοςοφίασ αλλά και οι κοινόσ προςανατολιςμόσ των τριϊν κατευκφνςεων. Φο 

μάκθμα εςτιάηει ιδιαίτερα ςτο ηιτθμα του θκικοφ βίου και ςτο ιδεϊδεσ του 

κοςμοπολιτιςμοφ που αντικακιςτά εκείνο τθσ αρχαίασ πόλθσ-κράτουσ. 

Εξετάηοντασ κείμενα ελλθνιςτικϊν ςτοχαςτϊν αναλφεται, ιδιαίτερα, το ιδιάηον και 

απολφτωσ παραδειγματικό κακεςτϊσ του φιλοςόφου ςε ςχζςθ με τθν αναηιτθςθ 

ενόσ ιδανικοφ απάκειασ ι αταραξίασ. Διερευνάται, επίςθσ, θ ανζλιξθ τθσ θκικισ 

από τον θδονιςμό μιασ κατεφκυνςθσ του μετα-ςωκρατιςμοφ και το πρόβλθμα που 

τίκεται από το θκικό πρόταγμα εκτόσ μιασ μεγάλθσ μεταφυςικισ κεωρίασ όπωσ 

αυτι του Σλάτωνοσ. Φζλοσ, εξετάηονται οι λόγοι που οδιγθςαν, από μια 

υπαναχωροφςα ελλθνιςτικι φιλοςοφία, ςτθν εμφάνιςθ και επικράτθςθ του 

νεοπλατωνιςμοφ του Σλωτίνου. 
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Μωδικόσ: 73ΦΝΥ216 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Θκικι και Φεχνολογία 

Διδάςκων Ε. Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ 

Σεριγραφι Θ τεχνολογικι επανάςταςθ, πλάι ςτα πολλά και ποικίλα ωφελιματα που 

ςυνεπάγεται για τθν ηωι μασ, φζρνει μαηί τθσ και ζντονα θκικά διλιμματα. Αυτά 

είναι είτε παλαιά, τα οποία θ τεχνολογία κακιςτά περιςςότερο ανάγλυφα και 

αιχμθρά, είτε εντελϊσ νζα. Θα παρακολουκιςουμε τον διάλογο ςχετικά με μερικά 

από αυτά, πάντοτε εςτιάηοντασ με τρόπο αναλυτικό ςτα επιχειριματα που 

διατυπϊνονται. Σροσ τοφτο κα αναλφςουμε κείμενα που ςυμπυκνϊνουν τισ 

ςχετικζσ ςυηθτιςεισ, πολλά από τα οποία κεωροφνται ζργα αναφοράσ τθσ 

ςφγχρονθσ θκικισ ςκζψθσ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ217 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Οεότερθ Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία IV: Γερμανικόσ Ιδεαλιςμόσ 

Διδάςκων Ι. Φριςόκκασ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτθ Οεότερθ Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία και εςτιάηει ςτθ 

Φαινομενολογία του Πνεφματοσ του Γκζοργκ Χζγκελ (1770-1831). Φο ζργο αυτό 

ζχει κεμελιϊδθ ςθμαςία για τθ φιλοςοφία του Χζγκελ κακότι απαντάει με 

λεπτομζρεια ςτο ερϊτθμα «ποια πρζπει να είναι θ αφετθρία του φιλοςοφικοφ 

ςτοχαςμοφ;». Είναι επίςθσ ςθμαντικό για τθ μετα-Χεγκελιανι φιλοςοφία αφοφ 

επζδραςε καταλυτικά ςτθ ςκζψθ κορυφαίων φιλοςόφων όπωσ οι Μίρκεγκωρ, 

Ξαρξ, Χάιντεγκερ, Υαρτρ, Αντόρνο και, πιο πρόςφατα, Ξακντάουελ και 

Ξπράντομ. Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ προβλθματικισ του 

κειμζνου και των επιχειρθμάτων του εναντίον εκείνων που υποςτθρίηουν ότι ο 

φιλοςοφικόσ ςτοχαςμόσ πρζπει να ξεκινάει με κάτι που «δίνεται» ςτο γνωςιακό 

υποκείμενο. Θα εξεταςτοφν οι απορριπτζεσ «φαινομενολογικζσ» κζςεισ τθσ 

ςυνείδθςθσ, τθσ αυτοςυνείδθςθσ, του παρατθρθτικοφ-επιςτθμονικοφ λόγου, τθσ 

θκικότθτασ και τθσ κρθςκείασ, κακϊσ και θ αποδεκτι «φιλοςοφικι» κζςθ τθσ 

απόλυτθσ γνϊςθσ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια 

κα ζχει αποκτιςει λεπτομερι και κριτικι γνϊςθ τθσ Φαινομενολογίασ του 

Πνεφματοσ του Χζγκελ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ218 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Αςιατικζσ Φιλοςοφίεσ 

Διδάςκοντεσ Γ. Υτείρθσ / Ν. Σαπαγιάννθσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτα πεδία τθσ Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ και τθσ 

Διαπολιτιςμικισ – Υυγκριτικισ Φιλοςοφίασ, εςτιάηοντασ ςτθν αρχαία κινεηικι 

φιλοςοφία. Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με τθν 

ζννοια του φιλοςοφείν εκτόσ του ευρωπαϊκοφ/δυτικοφ περικειμζνου, ϊςτε να 

ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ φιλοςοφία δεν αποτελεί αποκλειςτικά παράγωγο του 

αρχαιοελλθνικοφ και ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ. Επίςθσ, το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν 

άρςθ του ευρωκεντριςμοφ που επικρατεί ςτθν ιςτορία τθσ φιλοςοφίασ, 

εντάςςοντασ ςτον κανόνα τθσ παραδόςεισ που επί αιϊνεσ υποτιμοφνταν και 
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αποκλείονταν ωσ μθ φιλοςοφικζσ. Φζλοσ, το μάκθμα ςκοπεφει ςτθν εξοικείωςθ 

των φοιτθτϊν/τριϊν με τθ μεκοδολογία τθσ ςυγκριτικισ και διαπολιτιςμικισ 

φιλοςοφίασ. Υτα πλαίςια αυτά εξετάηεται, αρχικά, θ φιλοςοφία του Μομφοφκιου 

και των επιγόνων του. Ματόπιν, μελετάται θ φιλοςοφία του Ξζγκιου. Επίςθσ, 

διδάςκονται θ νομοκρατία και ο μοϊςμόσ. Θ μελζτθ υποςτθρίηεται με πρωτότυπα 

κείμενα, τα οποία προςεγγίηονται ςυγκριτικά με αντίςτοιχων κεματικϊν κείμενα 

τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο 

φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα πρζπει να ζχει εξοικειωκεί με βαςικζσ όψεισ του 

αςιατικοφ φιλοςοφείν. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ219 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Αιςκθτικι 

Διδάςκων Γ. Αραμπατηισ 

Σεριγραφι Θ μοντζρνα και ςφγχρονθ τζχνθ παραδειγματίηει τθ ριηικι ςτροφι που επιτζλεςε 

θ αιςκθτικι, ιδίωσ μετά τθ ριξθ που επζφερε θ καντιανι κριτικι φιλοςοφία. Υτο 

πλαίςιο αυτισ τθσ ιςτορίασ των αιςκθτικϊν ιδεϊν, δίνονται, κατ’ αρχιν, οι 

επιςτθμολογικζσ προχποκζςεισ τθσ αρχαίασ προςζγγιςθσ τθσ ζννοιασ του 

κάλλουσ, καταδθλϊνεται ο θκικόσ μεταφυςικιςμόσ που αυτι εμπεριζχει και θ 

αποκρυςτάλλωςι τθσ ςε υποτυπϊςεισ αιςκθτικοφ κανόνοσ από τθν αρχαιότθτα 

και τον μεςαίωνα μζχρι τον πρϊιμο νεωτεριςμό. Θ αιςκθτικι του καντιανοφ 

«Χψθλοφ» καταδεικνφει τθ φιλοςοφικι εγκατάλειψθ του αρχαίου ωραίου που 

είχε δομιςει τθν αιςκθτικι επί χιλιετίεσ, ενϊ, μετά τον Βϋ Σαγκόςμιο Σόλεμο, θ 

φροχδικι ζννοια του «Ανοίκειου» φαίνεται να αντικακιςτά εκείνθ του Χψθλοφ. 

Υτο μζςο τθσ ςφγχρονθσ απϊκθςθσ μιασ αιςκθτικισ τθσ αναπαράςταςθσ, 

εξετάηονται οι κεωρίεσ του Hans Belting οι οποίεσ, εκκινϊντασ από τθ βυηαντινι 

εικονικότθτα, προτείνουν μια αμφιςβιτθςθ τθσ ιδζασ τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ 

προσ μια φιλοςοφικι ανκρωπολογία των εικόνων. Φζλοσ, εξετάηεται το τριπλό 

πρόβλθμα των ςχζςεων τζχνθσ, θγεμονεφουςασ πλζον τεχνικισ και νζων 

οντολογιϊν οι οποίεσ εςτιάηουν ςτο πρόβλθμα των ομοιωμάτων (κυριαρχία τθσ 

ψθφιακισ εικόνασ)  και ςτθν εξαφάνιςθ των φυςικϊν αντικειμζνων 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ220 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 9 Ματθγορία: ΧΣΕ 

(ΥΕΞ) 

Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Μείμενα Σολιτικισ Φιλοςοφίασ 

Διδάςκων Γ. Υτείρθσ 

Σεριγραφι Φο ςεμινάριο εντάςςεται ςτα μακιματα εμβάκυνςθσ του Σρογράμματοσ 

Σροπτυχιακϊν Υπουδϊν, εςτιάηοντασ ςε βαςικά κείμενα τθσ πολιτικισ 

φιλοςοφίασ από τον 5
ο
 μ.Χ. ζωσ και τον 17

ο
 αιϊνα. Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ 

εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν, μζςω τθσ ζρευνασ τόςο ςτθν πρωτογενι όςο και 

ςτθ δευτερογενι βιβλιογραφία, με ζννοιεσ όπωσ θ διακυβζρνθςθ, θ ελευκερία, θ 

δικαιοςφνθ και το δίκαιο. Ζμφαςθ δίδεται ςτθν αρμογι τθσ αρχαιοελλθνικισ 

πολιτικισ φιλοςοφίασ με τθ κρθςκεία ςτθ διάρκεια του Ξεςαίωνα (λατινικοφ και 

αραβικοφ) και ςτθν ριξθ με τθν προγενζςτερθ παράδοςθ που ςυντελείται ςτθν 

πρϊιμθ νεωτερικότθτα, τόςο ςτθν κατεφκυνςθ του μακιαβελικοφ ρεαλιςμοφ όςο 

και ςε εκείνθ τθσ ουτοπίασ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου ο φοιτθτισ/θ 
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φοιτιτρια κα πρζπει να ζχει εξοικειωκεί με βαςικζσ ζννοιεσ και όψεισ τθσ 

πολιτικισ φιλοςοφίασ, να ζχει αποκτιςει ερευνθτικι εμπειρία και δεξιότθτεσ 

ςυγγραφισ ενόσ επιςτθμονικοφ κειμζνου, ςεβόμενοσ τθ μεκοδολογία. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ221 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 9 Ματθγορία: ΧΣΕ 

(ΥΕΞ) 

Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν 

Διδάςκουςα Φ. Βαςιλείου 

Σεριγραφι Θ κεματικι του Υεμιναρίου ανικει ςτθν ευρφτερθ προβλθματικι τθσ Φιλοςοφίασ 

των Επιςτθμϊν και εςτιάηει, μζςα από τθ ςυςτθματικι μελζτθ κειμζνων του 

Ζντμουντ Χοφςερλ, ςτθν πραγμάτευςθ τθσ ςχζςθσ φιλοςοφίασ και επιςτιμθσ. 

Ειδικότερα, εξετάηονται: (α) θ αναςκευι και απόρριψθ του ψυχολογιςμοφ – 

δθλαδι τθσ φιλοςοφικισ κζςθσ που υποςτθρίηει ότι οι κανονιςτικζσ επιςτιμεσ 

μποροφν να αναχκοφν εξθγθτικά ςτθν Εμπειρικι Ψυχολογία, (β) θ εναντίωςθ ςτο 

κυρίαρχο πρόγραμμα φυςικοποίθςθσ του νου και αναγωγισ του ςτισ νομολογικζσ 

ςχζςεισ που εξετάηουν οι επιςτιμεσ, (γ) θ διαφορά μεταξφ ακριβολογικϊν και 

αυςτθρϊν επιςτθμϊν, (δ) θ ιδζα τθσ μακθματικοποίθςθσ τθσ φφςθσ και ο ρόλοσ 

των επιςτθμονικϊν εξιδανικεφςεων, (ε) θ κρίςθ κεμελίων των επιςτθμϊν και θ 

ανάγκθ αναδρομισ ςτθ ςυγκροτοφςα υπερβατολογικι υποκειμενικότθτα και τον 

πρωταρχικό βιόκοςμο. Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να 

γνωρίςουν τον τρόπο με τον οποίο θ χουςερλιανι φαινομενολογικι ςκζψθ 

πραγματεφεται κριτικά τισ επιςτιμεσ και αναηθτά τουσ όρουσ ςυγκρότθςισ τουσ 

και τθν αποςαφινιςθ των κεμελίων τουσ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ222 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 9 Ματθγορία: ΧΣΕ 

(ΥΕΞ) 

Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Φιλελευκεριςμόσ και Υοςιαλιςμόσ 

Διδάςκων Γ. Ο. Σολίτθσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτο ευρφτερο πεδίο εξζταςθσ τθσ Μοινωνικισ Φιλοςοφίασ. 

Υτόχοσ του είναι θ κατανόθςθ των καταςτατικϊν αντιλιψεων των δφο 

φιλοςοφικϊν κεωριϊν, των βαςικϊν εκδοχϊν τουσ, κακϊσ και θ ςχζςθ τουσ με 

ανταγωνιςτικζσ κεωρίεσ όπωσ είναι ο ςυντθρθτιςμόσ. Για τθν επίτευξθ του 

διδακτικοφ ςτόχου γίνεται αντιπαραβολι των κλαςικϊν προςεγγίςεων του 17
ου

-

19
ου

 αιϊνα (ενδεικτικά, Φηων Νοκ, Φηων Υτιοφαρτ Ξιλλ, Μαρλ Ξαρξ) που 

μελετϊνται ςτισ πρϊτεσ επτά παραδόςεισ με ςφγχρονεσ φιλελεφκερεσ και 

ςοςιαλιςτικζσ εκδοχζσ (ενδεικτικά Φηων Τωλσ, Τόμπερτ Οόηικ, Μορνιλιοσ 

Μαςτοριάδθσ, Τομπζρτο Ξανγκαμπζιρα Ρφνγκερ) που μελετϊνται ςτισ τελευταίεσ 

ζξι παραδόςεισ. Ξε το πζρασ των παραδόςεων οι φοιτθτζσ κα μποροφν να 

αναγνωρίηουν τόςο τα εν γζνει ςτοιχεία ςφγκλιςθσ και απόκλιςθσ μεταξφ των δφο 

κεωριϊν όςο και τισ επί μζρουσ ςυγκλίςεισ και αποκλίςεισ μεταξφ ςθμαντικϊν 

νεωτζρων εκδοχϊν τουσ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ223 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 9 Ματθγορία: ΧΣΕ 

(ΥΕΞ) 

Ϊρεσ: 3 
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Φίτλοσ Μείμενα Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ: Σλάτων 

Διδάςκων Ι. Μαλογεράκοσ 

Σεριγραφι Φο ςεμινάριο εντάςςεται ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία και εςτιάηει ςτον 

Σλάτωνα, επιχειρϊντασ τθ ςυςτθματικι προςζγγιςθ οριςμζνων κφριων τομζων 

τθσ φιλοςοφίασ του. Επίκεντρο αποτελοφν θ Πολιτεία και επιλεγμζνοι ςωκρατικοί 

διάλογοι και διάλογοι τθσ μζςθσ περιόδου. Υτόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ 

εμβάκυνςθ των φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν ςτουσ εξισ κλάδουσ τθσ πλατωνικισ 

φιλοςοφίασ: θκικι, πολιτικι φιλοςοφία και αιςκθτικι. Εξετάηονται καίρια κζματα 

που εντάςςονται ςτουσ κλάδουσ αυτοφσ, με βάςθ χωρία των διαλόγων και με 

αξιοποίθςθ των ποριςμάτων τθσ ζρευνασ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου οι 

φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ κα ζχουν κατανοιςει ςθμαντικζσ πλευρζσ τθσ φιλοςοφίασ 

του Σλάτωνα, κα ζχουν εξοικειωκεί με τθν ορολογία και τθν εννοιολογία των 

διαλόγων, κα ζχουν γνωρίςει ςτοιχεία τθσ μεκοδολογίασ και κατευκφνςεισ τθσ 

ζρευνασ τθσ πλατωνικισ φιλοςοφίασ ςτουσ κλάδουσ που εξετάςτθκαν και κα 

ζχουν αςκθκεί ςτθ ςφνταξθ επιςτθμονικοφ δοκιμίου ςτθν αρχαία ελλθνικι 

φιλοςοφία. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ224 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 9 Ματθγορία: ΧΣΕ 

(ΥΕΞ) 

Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Φιλοςοφία τθσ Σράξθσ 

Διδάςκων Μ. Θροδότου 

Σεριγραφι Υτόχοσ του μακιματοσ είναι να διαλευκάνει κεμελιϊδεισ πρακτικζσ ζννοιεσ 

(πρόκεςθ, ςκοπόσ, μζςα κ.λπ.), ιδωμζνεσ υπό το πρίςμα τθσ ςφγχρονθσ 

θπειρωτικισ φιλοςοφίασ, με ζμφαςθ ςτο δομιςμό και ςτο μεταδομιςμό. Ξε τθν 

ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα πρζπει να μπορεί (α) να 

εκτιμιςει τισ κολοςςιαίεσ ςυνζπειεσ τθσ ςφγχρονθσ θπειρωτικισ φιλοςοφίασ για 

τθ αναμόρφωςθ του χάρτθ τθσ πρακτικισ φιλοςοφίασ και (β) να αποτιμιςει τθν 

θκικι ςθμαςία αυτισ τθσ αναμόρφωςθσ απαντϊντασ, επί παραδείγματι, εκ νζου 

ςτο ερϊτθμα «για ποια πράγματα και πϊσ είμαςτε υπεφκυνοι;». 

 

 

ΥΦϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ225 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Εφαρμοςμζνθ Θκικι 

Διδάςκων Ε. Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ 

Σεριγραφι Θεωρθτικι, Ξεταθκικι και Εφαρμοςμζνθ Θκικι. Θ ανάγκθ που επζβαλε τθν 

παγίωςθ του πεδίου τθσ Εφαρμοςμζνθσ Θκικισ, και τα επί μζρουσ αντικείμενά 

τθσ. Φο περιεχόμενο και οι ςτόχοι τθσ Βιοθκικισ, τθσ Ιατρικισ Θκικισ, τθσ 

Σεριβαλλοντικισ Θκικισ, τθσ Θκικισ του Μυβερνοχϊρου και των Ξ.Ξ.Ε., τθσ 

Θκικισ των Διεκνϊν Υχζςεων, τθσ Θκικισ του Δικαίου και άλλων κλάδων τθσ 

Εφαρμοςμζνθσ Θκικισ. Ρι κζςεισ ςθμαντικϊν ςφγχρονων φιλοςόφων, επί τθ 

βάςει των οποίων διαμορφϊκθκε θ φιλοςοφικι ςκζψθ ςε ό,τι αφορά ςτουσ 

ανωτζρω κλάδουσ: οι προςεγγίςεισ του Bernard Williams, του Richard Mervyn 

Hare, του Peter Singer, του Arne Naess, του Baird Callicott, του Tom Beauchamp, 
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του Thomas Nagel, του Warwick Fox και άλλων. Φα πλζον φλζγοντα ηθτιματα ςτον 

χϊρο τθσ Εφαρμοςμζνθσ Θκικισ: αμβλϊςεισ, κλωνοποίθςθ ανκρϊπων, 

ευκαναςία, παρζνκετθ μθτρότθτα, παιδικι πορνογραφία, πνευματικι ιδιοκτθςία 

ςτο διαδίκτυο, ςεξουαλικι παρενόχλθςθ κ. ά. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ226 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία I: Σροςωκρατικι περίοδοσ 

Διδάςκων Δ. Βαςιλάκθσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτθν Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ, ειδικότερα ςτθν πρϊιμθ 

περίοδο τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ, ςτθν προςωκρατικι περίοδο. Υτόχοσ 

του μακιματοσ είναι να γνωρίςουν οι φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ τα βαςικά ερωτιματα 

τθσ προςωκρατικισ φιλοςοφίασ, τουσ κφριουσ προςωκρατικοφσ φιλοςόφουσ και 

τισ βαςικζσ ζννοιεσ του ςτοχαςμοφ τουσ. Επιδιϊκεται επίςθσ θ γνωριμία των 

φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν με τουσ προδρόμουσ των ςτοχαςτϊν αυτϊν και με ςτοιχεία 

του προφιλοςοφικοφ ςτοχαςμοφ. Φο μάκθμα δομείται ωσ εξισ: οι πρόδρομοι των 

προςωκρατικϊν – τα φιλοςοφικά ερωτιματα – Θαλισ, Αναξίμανδροσ, Αναξιμζνθσ 

– Συκαγόρασ και Συκαγόρειοι – Πενοφάνθσ – Θράκλειτοσ – Σαρμενίδθσ – 

Εμπεδοκλισ – Αναξαγόρασ – οι ατομικοί φιλόςοφοι. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν εξοικειωκεί με το φιλοςοφικό πλαίςιο τθσ 

προςωκρατικισ φιλοςοφίασ, εςτιάηοντασ ςε πρόςωπα, ρεφματα και ςχολζσ, και 

κα είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν τθ ςυμβολι κάκε ςτοχαςτι ςτθν εξζλιξθ τθσ 

αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ και να προβαίνουν ςε ςυγκρίςεισ με 

μεταγενζςτερεσ κεωρίεσ που κίγουν ηθτιματα που ζκεςαν και οι προςωκρατικοί. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ227 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Φιλοςοφικι Ανκρωπολογία 

Διδάςκουςα Ά. Νάηου 

Σεριγραφι Θ φιλοςοφικι ανκρωπολογία, ωσ νεότατοσ κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ, διακριτι από 

διαφορετικζσ ανκρωπολογίεσ επιςτθμονικισ κυρίωσ κατεφκυνςθσ (όπωσ είναι θ 

ιςτορικι, κοινωνικι, πολιτιςμικι, εκνολογικι, ιατρικι, γλωςςολογικι 

ανκρωπολογία κ.ά.), δίνει προτεραιότθτα και πίςτθ ςτθν κριτικι ςκζψθ, ςτθν 

αυτονομία του λόγου και ςτθ δυνατότθτα τθσ ανκρϊπινθσ νόθςθσ να ςυγκροτεί 

με ελεφκερο τρόπο τουσ τρόπουσ διαχείριςθσ τθσ πραγματικότθτασ αλλά και του 

ίδιου τθσ του εαυτοφ (αυτοςυνείδθςθ). Φο μάκθμα αυτό ζχει ςτόχο να δειχκεί θ 

ςχζςθ τθσ φιλοςοφικισ ανκρωπολογίασ με μείηονα ρεφματα τθσ ιςτορίασ τθσ 

φιλοςοφίασ ξεκινϊντασ από τθν αρχαιότθτα, πϊσ πραγματεφκθκε θ φιλοςοφία 

τθν ζννοια του ανκρϊπου, τθσ ψυχισ και τθ ςχζςθ ψυχισ-ςϊματοσ. Ζμφαςθ κα 

δοκεί ςτισ αρχαιοελλθνικζσ καταβολζσ του φιλοςοφικοφ αυτοφ ρεφματοσ. 

Θεωροφμε ότι το κζμα και το ειδικό περιεχόμενο του μακιματοσ τθσ Φιλοςοφικισ 

ανκρωπολογίασ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθ κζςθ και το ρόλο τθσ φιλοςοφίασ 

ςιμερα ςε ςχζςθ με τισ εξελίξεισ και τα ςφγχρονα ενδιαφζροντα τθσ γνϊςθσ και 

τθσ κοινωνίασ. Χποενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν αναφορά ςε 

φιλοςόφουσ όπωσ προςωκρατικόσ ςτοχαςμόσ, Σλάτων, Αριςτοτζλθσ, John Locke, 

Immanuel Kant, G.F. Hegel, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Max Scheler, Ernst 

Cassirer, κ.ά. 
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Μωδικόσ: 73ΦΝΥ228 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Φιλοςοφία τθσ Θρθςκείασ 

Διδάςκων Μ. Θροδότου 

Σεριγραφι Θ φιλοςοφία τθσ κρθςκείασ είναι εκείνοσ ο κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ που 

αςχολείται με το κρθςκευτικό φαινόμενο και που προτείνει διάφορα μοντζλα 

ανάγνωςθσ, αναγωγισ ι κατανόθςισ του. Φζτοια μοντζλα που προτάκθκαν κατά 

το παρελκόν από τθ φιλοςοφικι παράδοςθ είναι θ κεολογία ωσ πρϊτθ 

φιλοςοφία, θ κεολογία ωσ επιςτιμθ των ιδεατϊν μορφϊν, θ κρθςκεία ωσ 

καταγωγικό φαινόμενο, θ κριτικι τθσ κρθςκείασ ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ και 

νεοελλθνικοφ διαφωτιςμοφ, θ κρθςκεία ωσ ςφνολο Αρχϊν, θ φαινομενολογικι 

ενςυναίςκθςθ τθσ προοπτικισ του πιςτοφ, θ κρθςκεία ωσ το κακαρϊσ ςυμβολικό 

τμιμα τθσ ςυνείδθςθσ, οι δομιςτικζσ και μετα-δομιςτικζσ προςεγγίςεισ κ. ά. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ229 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία V: Σολιτικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Δ. Βαςιλάκθσ 

Σεριγραφι Σραγμάτευςθ κεμάτων που άπτονται του ανκρϊπου ωσ πολιτικισ και κοινωνικισ 

οντότθτασ. Θ ςχζςθ θκικισ και πολιτικισ ςτουσ Σλάτωνα, Αριςτοτζλθ, Υτωικοφσ, θ 

επίδραςθ του Χριςτιανιςμοφ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ θκικισ και πολιτικισ 

φιλοςοφίασ ςτθν Ψςτερθ Αρχαιότθτα. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ230 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Φιλοςοφία τθσ Αναγζννθςθσ 

Διδάςκων Γ. Υτείρθσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτο πεδίο τθσ Ιςτορίασ τθσ Φιλοςοφίασ και εςτιάηει ςε 

ςθμαντικά ηθτιματα του φιλοςοφείν ςτθ διάρκεια τθσ Αναγζννθςθσ και τθσ 

πρϊιμθσ νεωτερικότθτασ. Υτόχοσ του μακιματοσ είναι, αρχικά, να αντιλθφκοφν οι 

φοιτθτζσ/τριεσ τισ ζννοιεσ ουμανιςμόσ και αναγζννθςθ, εςτιάηοντασ ςτθν 

μετάβαςθ από τον Ψςτερο Ξεςαίωνα ςτθν Αναγζννθςθ. Για να γίνει αντιλθπτι θ 

νζα ανκρωπολογία τθσ Αναγζννθςθσ μελετάται το De hominis dignitate του Σίκο 

ντελά Ξιράντολα. Υτθ ςυνζχεια εξετάηεται ο ρόλοσ των Ελλινων λογίων ςτθν 

ευρωπαϊκι Αναγζννθςθ και θ νζα οικείωςθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ 

που επιτεφχκθκε ςτον 15
ο
 αιϊνα. Θ μελζτθ του πλατωνιςμοφ, ςε όλεσ τισ 

εκφάνςεισ του, και των scientiae occultae οδιγθςε ςε ανατροπι του 

κοςμοειδϊλου, μζςω του ζργου επιςτθμόνων (Μοπζρνικοσ, Μζπλερ) και 

φιλοςόφων (Μουηανόσ, Ξπροφνο). Υτο πλαίςιο των ςυνκθκϊν γενικισ 

αναμόρφωςθσ που δθμιουργοφνται ςτο 16
ο
 αιϊνα, εξετάηεται ο πολιτικόσ 

ςτοχαςμόσ τθσ εποχισ, τόςο ςτθν κατεφκυνςθ του μακιαβελικοφ ρεαλιςμοφ όςο 

και ςε εκείνθ τθσ ουτοπίασ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/θ 

φοιτιτρια κα πρζπει να ζχει εξοικειωκεί με βαςικζσ όψεισ του αναγεννθςιακοφ 

φιλοςοφείν. 
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Μωδικόσ: 73ΦΝΥ231 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Νογικι ΙΙ 

Διδάςκουςα Δ. Χριςτοποφλου 

Σεριγραφι Ξορφζσ ςυμπεραςμοφ και τα χαρακτθριςτικά τουσ: παραγωγικόσ ςυμπεραςμόσ, 

επαγωγικόσ ςυμπεραςμόσ, ςυναγωγι ςτθν καλφτερθ εξιγθςθ. Υτοιχεία 

πρωτοβάκμιασ γλϊςςασ και τυποποίθςθ επιχειρθμάτων. Θζματα φιλοςοφικισ 

λογικισ. Αναφορά και αλικεια. Ηθτιματα λογικισ ανάλυςθσ: υποκετικζσ 

προτάςεισ, υπαρκτικζσ προτάςεισ και οντολογικι δζςμευςθ. Ηθτιματα 

τροπικότθτασ: τροπικά προταςιακά περιεχόμενα. Ενδεχομενικότθτα, 

αναγκαιότθτα. Διάκριςθ μεταξφ φιλοςοφικισ λογικισ και φιλοςοφίασ τθσ λογικισ. 

Φο πρόβλθμα των εναλλακτικϊν λογικϊν ςτον 20
ό
 αι. και οι φιλοςοφικζσ 

προχποκζςεισ των λογικϊν ςυςτθμάτων. Φα προςδοκϊμενα αποτελζςματα 

αφοροφν τθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθ διαςφνδεςθ ςυγκεκριμζνων 

φιλοςοφικϊν προβλθμάτων με τισ λογικζσ μεκόδουσ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ232 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 9 Ματθγορία: ΧΣΕ 

(ΥΕΞ) 

Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Μείμενα Θκικισ Φιλοςοφίασ 

Διδάςκων Ι. Σρελορζντηοσ 

Σεριγραφι Eξοικείωςθ με κεμελιϊδεισ ζννοιεσ και ερωτιματα τθσ Θκικισ Φιλοςοφίασ 

(ευδαιμονία, καλό και κακό, θκικζσ αρετζσ, ςχζςθ του όντοσ με το δζον, επιμζλεια 

εαυτοφ, ενδεδειγμζνθ ςχζςθ με τα άλλα όντα, ανκρϊπινα και μθ, ςτάςθ μασ 

απζναντι ςτον ςχετικιςμό κ.λπ.) και με τισ μεκόδουσ πραγμάτευςισ τουσ ςε 

κείμενα φιλοςόφων τθσ αρχαιότθτασ (Σλάτωνα, Αριςτοτζλθ, Επίκουρου, 

ςτωικϊν), των Οεότερων Χρόνων (Hobbes, Descartes, Spinoza, Malebranche, 

Rousseau, Υκϊτων Διαφωτιςτϊν, Kant, ωφελιμιςτϊν κ. ά.) και των αρχϊν του 

εικοςτοφ αιϊνα (Bergson, Jankélévitch). Υτόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ κατανόθςθ 

τθσ ανάγκθσ αδογμάτιςτθσ προςζγγιςθσ των θκικοπρακτικϊν ηθτθμάτων και θ 

ανάδειξθ τθσ ςτενισ ςχζςθσ τθσ θκικισ φιλοςοφίασ με τθ μεταφυςικι, τθ 

φιλοςοφικι ανκρωπολογία και τθν πολιτικι φιλοςοφία. Θα δοκεί ζμφαςθ ςτισ 

ποικίλεσ εκδοχζσ φιλοςοφικισ πραγμάτευςθσ των ςυναιςκθμάτων και ςτα 

χαρακτθριςτικά τθσ προςζγγιςθσ τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ από τουσ 

θκοςτοχαςτζσ (moralistes), ιδίωσ ςτον 17
ο
 και ςτον 18

ο
 αιϊνα. Ξε τθν 

ολοκλιρωςθ του μακιματοσ θ φοιτιτρια/ο φοιτθτισ κα ζχει εξοικειωκεί με 

βαςικζσ κζςεισ ςθμαντικϊν θκικϊν ςτοχαςτϊν και κα ζχει κατανοιςει τθν οφειλι 

των ςφγχρονων θκικϊν κεωριϊν ςε ιδζεσ των προαναφερκζντων φιλοςόφων. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ233 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 9 Ματθγορία: ΧΣΕ 

(ΥΕΞ) 

Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Μείμενα Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ: Αριςτοτζλθσ 

Διδάςκων Γ. Θλιόπουλοσ 

Σεριγραφι Υτόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ μελζτθ και θ ανάλυςθ επιλεγμζνων κεφαλαίων και 

αποςπαςμάτων από τα Ηκικά Νικομάχεια ωσ ενόσ ςθμαντικοφ ζργου τθσ αρχαίασ 

ελλθνικισ φιλοςοφικισ γραμματείασ. Υτθ βάςθ μιασ γενικισ-ειςαγωγικισ 
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προςζγγιςθσ τθσ ιδιοτυπίασ τθσ αριςτοτελικισ θκικισ φιλοςοφίασ ζναντι των 

λοιπϊν γειτονικϊν και ςυγκρίςιμων κλάδων, τίκενται προσ πραγμάτευςθ 

ηθτιματα που ςτρζφονται γφρω από κομβικισ ςθμαςίασ ζννοιεσ όπωσ: αρετι, 

γνϊςθ, ψυχι, αγακό, ποίθςθ, πράξθ, βίοσ (πρακτικόσ, πολιτικόσ, κεωρθτικόσ), 

φρόνθςθ-ςωφροςφνθ, δικαιοςφνθ, αυτάρκεια, ευδαιμονία, λόγοσ, ζκοσ-ζξθ-ικοσ, 

φφςθ, τζχνθ, αγακόσ ανιρ-ςπουδαίοσ πολίτθσ, μεςότθτα, ενότθτα και 

πολυμορφία τθσ αρετισ / των αρετϊν. Εξετάηονται επίςθσ, ςε ζνα γενικότερο 

επίπεδο, το αριςτοτελικό ιδεϊδεσ εντόσ του κόςμου τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

πόλεωσ, κακϊσ και οι προχποκζςεισ τθσ μεταγενζςτερθσ και ςφγχρονθσ 

πρόςλθψθσ του αριςτοτελικοφ θκικοφ ςτοχαςμοφ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του 

ςεμιναρίου οι φοιτθτζσ κα ζχουν αποκτιςει μια κατά το δυνατόν ολοκλθρωμζνθ 

εποπτεία του περιεχομζνου του κεμελιϊδουσ αριςτοτελικοφ ζργου και κα είναι 

ςε κζςθ να αναςυνκζτουν κριτικά βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ του. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ234 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 9 Ματθγορία: ΧΣΕ 

(ΥΕΞ) 

Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ηθτιματα Οεότερθσ Φιλοςοφίασ 

Διδάςκων Ι. Σρελορζντηοσ 

Σεριγραφι Φο ςεμινάριο αυτό Οεότερθσ Φιλοςοφίασ επικεντρϊνεται ςε ηθτιματα του ζργου 

βαςικϊν εκπροςϊπων τθσ (Hobbes, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Rousseau, 

Hume, Kant, Herder, Nietzsche κ.ά.) ςτα πεδία τθσ οντολογίασ, τθσ 

γνωςιοκεωρίασ, τθσ φιλοςοφικισ ανκρωπολογίασ, τθσ θκικισ, τθσ πολιτικισ 

φιλοςοφίασ και τθσ φιλοςοφίασ τθσ ιςτορίασ. Υτόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ 

κατανόθςθ, αφενόσ, των ςχζςεων τθσ νεότερθσ φιλοςοφίασ με τθ κρθςκεία και τισ 

επιςτιμεσ και, αφετζρου, των διαλογικϊν αντιπαρακζςεων για βαςικά 

προβλιματα ςτα οποία ενζκυψαν οι φιλόςοφοι τθσ περιόδου (Θεόσ και κόςμοσ, 

ουςία, φπαρξθ, γίγνεςκαι, υπόςταςθ, φλθ, κίνθςθ, ενεργεία και δυνάμει, ψυχι και 

ςϊμα, δυνάμεισ ι ικανότθτεσ τθσ ψυχισ ι πνεφματοσ (αιςκιςεισ, αντίλθψθ, 

φανταςία, μνιμθ, κυμικό, νόθςθ, βοφλθςθ, κρίςθ), διαφορά του ανκρϊπου από 

τα ηϊα, αιτιότθτα, αναγκαιότθτα και ενδεχομενικότθτα, ελευκερία, πεπεραςμζνο 

και άπειρο, χϊροσ και χρόνοσ, διάρκεια και αιωνιότθτα, απόλυτο και ςχετικό, 

άτομο, εξατομίκευςθ και κακολικό). Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο 

φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα ζχει εξοικειωκεί με τισ κζςεισ των ςθμαντικότερων 

φιλοςόφων τθσ νεωτερικότθτασ ςτουσ κεμελιϊδεισ τομείσ του ςτοχαςμοφ τουσ 

και κα ζχει κατανοιςει τθν ανάγκθ αδογμάτιςτθσ προςζγγιςθσ κάκε ηθτιματοσ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ235 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 9 Ματθγορία: ΧΣΕ 

(ΥΕΞ) 

Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Φιλοςοφία – Σολιτικι – Ρικονομία 

Διδάςκων Γ. Ο. Σολίτθσ 

Σεριγραφι Θ κλαςικι φιλοςοφία αναγνωρίηει ότι αυτι κζτει τισ αρχζσ και τα αξιακά 

ςυςτιματα, που εν ςυνεχεία θ πολιτικι καλείται να εφαρμόςει, ςυνεκτιμϊντασ τισ 

οικονομικζσ τουσ ςυνζπειεσ. Ωςτόςο, θ εποχι μασ είναι εποχι πρωτοκακεδρίασ 

τθσ οικονομίασ ςε βάροσ τόςο τθσ πολιτικισ, όςο και τθσ φιλοςοφίασ. Αντίκετα με 

αυτιν τθν τάςθ, ςτόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ ςυνκετικι μελζτθ φιλοςοφίασ, 
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πολιτικισ και οικονομίασ και θ ανάδειξθ των μεταξφ τουσ ςυνδζςεων και τθσ 

καταγωγικισ ςχζςθσ των δφο τελευταίων από τθν πρϊτθ. Υε γενικζσ γραμμζσ, 

ακολουκείται θ κεντρικι ιδζα των προγραμμάτων ςπουδϊν Philosophy-Politics-

Economy, που εκκινοφν από τθν πεποίκθςθ ότι θ ςυνκετικι μελζτθ φιλοςοφίασ, 

πολιτικισ και οικονομίασ οδθγεί ςτθν πλθρζςτερθ και βακφτερθ κατανόθςθ τθσ 

κοινωνικισ πραγματικότθτασ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ236 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 9 Ματθγορία: ΧΣΕ 

(ΥΕΞ) 

Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Επιςτθμολογία 

Διδάςκουςα Φ. Βαςιλείου 

Σεριγραφι Φο Υεμινάριο πραγματεφεται ηθτιματα Επιςτθμολογίασ εςτιάηοντασ, πιο 

ςυγκεκριμζνα, ςτθ φαινομενολογικι ςκζψθ του Γάλλου φιλοςόφου Ξωρίσ 

Ξερλϊ-Σοντφ. Ξζςα από τθ ςυςτθματικι μελζτθ του ςθμαντικοφ του ζργου 

Φαινομενολογία τθσ Αντίλθψθσ (1945), επιδιϊκεται θ παρουςίαςθ των βαςικϊν 

ςτοιχείων τθσ μερλωποντιανισ γνωςιοκεωρίασ. Εξετάηεται ο τρόποσ με τον οποίο 

ο Ξερλϊ-Σοντφ υιοκετεί τθ φαινομενολογικι μζκοδο και πϊσ, από μια τζτοια 

ςκοπιά, αςκεί κριτικι αφενόσ ςτον εμπειριςμό και, αφετζρου, ςτθ νοθςιαρχία. 

Αποςαφθνίηονται κεντρικά ηθτιματα γφρω από (α) τθν αντιλθπτικι 

αποβλεπτικότθτα, (β) τον ρόλο του ςϊματοσ ςτον αντιλθπτικό ςχετιςμό μασ με τα 

πράγματα, τον κόςμο, και τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, (γ) τθ ςχζςθ τθσ αντίλθψθσ με 

τθ γλϊςςα, και (δ) τον ρόλο τθσ απόκτθςθσ ζξεων. Σαράλλθλα, θ ςυηιτθςθ 

εμπλουτίηεται με ςτοιχεία από τρζχοντεσ διαλόγουσ, κυρίωσ γφρω από τθ 

φιλοςοφία τθσ αντίλθψθσ και τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ γνϊςθσ. Ρι φοιτθτζσ και 

οι φοιτιτριεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τουσ βαςικοφσ άξονεσ τθσ 

φαινομενολογικισ γνωςιοκεωρίασ του Ξερλϊ-Σοντφ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ237 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 5 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Υφγχρονθ Φιλοςοφία ΙΙ 

Διδάςκων Ξ. Σάγκαλοσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτθ ςφγχρονθ φιλοςοφία. Υτόχοσ του είναι θ κατανόθςθ 

των βαςικϊν διακυβευμάτων τθσ αναλυτικισ παράδοςθσ. Πεκινϊντασ από τθ 

διδαςκαλία του πρϊιμου Βιτγκενςτάιν (Σρακτάτουσ) κα τθν ςυνεξετάςουμε με τθν 

επίκεςθ των λογικϊν κετικιςτϊν ςτθ γλϊςςα και τθν απόπειρά τουσ να 

καταςκευάςουν μια «τζλεια» γλϊςςα. Ρ ϊριμοσ Βιττγκενςτάιν βάλλει εναντίον 

αυτισ τθσ «τζλειασ γλϊςςασ». Αντίκετα από τον Μουάιν και τον Οτζθβιντςον, ςτισ 

Φιλοςοφικζσ Ζρευνεσ του Βιττγκενςτάιν ξεδιπλϊνεται ζνασ αυκεντικά γλωςςικόσ 

ολιςμόσ. Θα εξετάςουμε επίςθσ τθν κριτικι του Φαίυλορ ςτον Τόρτυ. Φζλοσ, κα 

δοφμε πϊσ θ Άιρισ Ξζρντοχ προβαίνει ςε μια θκικι ανάγνωςθ τθσ αναλυτικισ 

ςτροφισ ςτθ φιλοςοφία τθσ γλϊςςασ. Ξε το πζρασ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα 

πρζπει (α) να ζχει καταλάβει τα κεμελιϊδθ διακυβεφματα και κείμενα τθσ 

αναλυτικισ ςκζψθσ, (β) να μπορεί να εφαρμόςει τα κυριότερα εννοιολογικά 

εργαλεία τθσ και (γ) να μπορεί να κατανοιςει εφαρμογζσ τθσ αναλυτικισ 

φιλοςοφίασ ςτο πεδίο τθσ πολιτικισ, αλλά και τθσ ςφγχρονθσ θκικισ και 

βιοθκικισ. 
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Ηϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ123 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Οεοελλθνικι φιλοςοφία 

Διδάςκουςα Σ. Βάςςθ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα χωρίηεται ςε τρία μζρθ. Υτο πρϊτο επιχειρείται θ περιοδολόγθςθ τθσ 

νεοελλθνικισ φιλοςοφίασ και ο ιςτορικόσ προςδιοριςμόσ τθσ. Φο δεφτερο 

εςτιάηεται ςτθ φιλοςοφικι ςκζψθ του Μορνιλιου Μαςτοριάδθ. Διερευνάται ιδίωσ 

α) θ κριτικι του ςτθ κεωρία του Ξαρξ για τθν οικονομία, τθν ιςτορία και τθν 

επανάςταςθ, β) θ προςζγγιςι του ςτθν αρχαία ελλθνικι δθμοκρατία, γ) θ ζννοια 

τθσ αυτονομίασ, κακϊσ και δ) οι αντιλιψεισ του για τθν οικολογία. Υτο τρίτο το 

ενδιαφζρον ςτρζφεται ςε επιλεγμζνουσ Οεοζλλθνεσ ςτοχαςτζσ από διαφορετικζσ 

περιόδουσ και με διαφορετικοφσ προβλθματιςμοφσ. Αποτυπϊνονται με αυτόν τον 

τρόπο κφριεσ τάςεισ και κατευκφνςεισ τθσ νεοελλθνικισ φιλοςοφίασ ςτθ 

διαχρονικι τθσ πορεία. Ενδεικτικά: Ευγζνιοσ Βοφλγαρθσ, Μϊςτασ Σαπαϊωάννου, 

Σαναγιϊτθσ Μονδφλθσ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ124 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Φιλοςοφία τθσ φφςθσ 

Διδάςκων Δ. Βαςιλάκθσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθν ζννοια και το περιεχόμενο τθσ φιλοςοφίασ 

τθσ φφςθσ ςτθν ιςτορικοφιλοςοφικι τθσ εξζλιξθ, δθλαδι ωσ κλάδου τθσ 

φιλοςοφίασ που αςχολείται με τθ φφςθ και ωσ φιλοςοφίασ των φυςικϊν 

επιςτθμϊν. Ρριςμζνεσ κφριεσ ζννοιεσ τθσ φιλοςοφίασ τθσ φφςθσ είναι οι 

ακόλουκεσ: φφςθ, χϊροσ, χρόνοσ, φλθ, κίνθςθ, άπειρο, κενό, κόςμοσ 

(κοςμολογία-κοςμογονία, κοςμικζσ αρχζσ, ςτοιχεία, δυνάμεισ), αιτιότθτα, 

τελολογία, ντετερμινιςμόσ. Σολλζσ από τισ ζννοιεσ αυτζσ, κακϊσ και θ 

διαςφνδεςθ φυςικισ και μεταφυςικισ αναηιτθςθσ, προςεγγίηονται μζςα από τθν 

κομβικι πραγματεία του Σλωτίνου, Ἐννεάδεσ, ΙΙΙ.8: «Σερὶ φφςεωσ καὶ κεωρίασ 

καὶ τοῦ ἑνόσ». Θ επεξεργαςία πλαιςιϊνεται από αναφορζσ ςτο ιςτορικό 

υπόβακρο τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ και ςτθ διαςφνδεςθ με μετζπειτα 

φιλοςοφικά εγχειριματα, όπωσ θ Ἐννεάδα, ΙΙΙ.7: «Σερὶ αἰῶνοσ καὶ χρόνου». 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ125 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ελλθνικι φιλοςοφία τθσ Διαςποράσ 

Διδάςκουςα Σ. Βάςςθ 

Σεριγραφι Ξε το μάκθμα αυτό ψθλαφοφμε τθ διαςφνδεςθ τθσ ιςτορίασ με τθν γεωγραφία 

τθσ ελλθνικισ φιλοςοφίασ. Εμφοροφμενοι από το πνεφμα του Ρδυςςζα οι 

Ζλλθνεσ πάντοτε διεςπάρθςαν ςτον γεωγραφικό χϊρο, κρατϊντασ νιματα 

ςφνδεςθσ με τον κεντρικό ελλθνικό χϊρο/τόπο και τρόπο. Θ ςυνάρτθςθ τθσ 

φιλοςοφίασ με τθν παιδεία κατά το 17
ο
 και 18

ο
 αιϊνα: θκικι και παιδεία με βάςθ 

τθν κλαςικι αρχαιότθτα και δυτικζσ φιλοςοφικζσ τοποκετιςεισ. Θετικζσ 

επιςτιμεσ και παιδεία: κοςμολογία και φυςικι φιλοςοφία από τον Αριςτοτζλθ, 

τον Newton ζωσ τον Einstein και τουσ ςφγχρονουσ. Θ διάδοςθ τθσ δυτικισ 
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πειραματικισ φιλοςοφίασ. Θ ειςαγωγι τθσ νεωτερικότθτασ ςτθν ελλθνικι 

παιδεία. Φο πρωτείο του ανκρϊπου και θ ανανζωςθ των ανκρωπιςτικϊν 

ςπουδϊν: θ ςυνάντθςθ Δφςθσ και Ανατολισ. Ρ πολιτικόσ φιλοςοφικόσ ςτοχαςμόσ 

ςτο μεταίχμιο των ελλθνικϊν και των δυτικϊν ιδεϊν. Σαράδοςθ και πρόοδοσ: θ 

αρχαία ελλθνικι φιλοςοφία ωσ όργανο του ςυντθρθτιςμοφ και τθσ 

προοδευτικότθτασ. Ξοντερνιςμόσ και μεταμοντερνιςμόσ, «ςχολι των Σαριςίων» 

του 20
οφ

 αιϊνα. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ126 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ερμθνευτικι 

Διδάςκων Γ. Μακολφρθσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εςτιάηει ςτθν «υπαρκτικι ερμθνευτικι» του Ξάρτιν Χάιντεγκερ, όπωσ 

αυτι αναπτφςςεςαι ςε ζνα από τα ςπουδαιότερα φιλοςοφικά ζργα τοφ 20οφ 

αιϊνα, το Είναι και χρόνοσ (1927). Θ εναςχόλθςθ με τθ χαϊντεγκεριανι ςκζψθ 

κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ λαμβάνει τθ μορφι μιασ εκ του ςφνεγγυσ 

ανάγνωςθσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. Θ χαϊντεγκεριανι υπαρκτικι ερμθνευτικι 

εξετάηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν ερμθνευτικι μζκοδο τθν οποία ανζπτυξαν οι 

Φριντριχ Υλάιερμαχερ και Βίλχελμ Οτιλτάυ, αλλά ο και Χανσ-Γκζοργκ Γκάνταμερ 

μεταγενζςτερα. Επίςθσ, ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςχζςθ του Χάιντεγκερ με τον 

δάςκαλό του, πατζρα τθσ φαινομενολογίασ Ζντμουντ Χοφςερλ, αλλά και τον 

τρόπο με τον οποίο επθρζαςε το Είναι και χρόνοσ τθ μεταγενζςτερθ ςφγχρονθ 

θπειρωτικι ςκζψθ (Νεβινάσ, Οτερριντά, Νυοτάρ κ.ά). Ξε τθν ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ οι φοιτθτζσ/-ριεσ κα είναι ςε κζςθ να εντοπίςουν τισ καινοτομίεσ που 

ειςιγαγε ςτον φιλοςοφικό ςτοχαςμό θ χαϊντεγκεριανι ςκζψθ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΝΥ127 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν 

Διδάςκουςα Φ. Βαςιλείου 

Σεριγραφι Φο μάκθμα προςφζρει μια γενικι ειςαγωγι ςτθ Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν. 

Υθμείο εκκίνθςθσ είναι θ επιλεκτικι παρουςίαςθ ςτοιχείων τθσ εξζλιξθσ των 

φιλοςοφικϊν και επιςτθμονικϊν ιδεϊν που ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ του 

κεωρθτικοφ τοπίου των αρχϊν του 20ου αιϊνα. Υτθ ςυνζχεια, εξετάηεται θ 

ανάδυςθ του ςθμαντικοφ κινιματοσ του Νογικοφ Εμπειριςμοφ και φωτίηεται το 

πρόγραμμά του για τθν επιςτιμθ. Σαρουςιάηονται, κατόπιν, τα προβλιματα που 

ςυνάντθςε το λογικο-εμπειριςτικό πρόγραμμα και οι προςπάκειεσ που 

αναπτφχκθκαν για τθν υπζρβαςθ αυτϊν των τελευταίων από τθ μεριά τθσ 

Διαψευςιοκρατίασ. Φζλοσ, εξετάηεται θ λεγόμενθ «ιςτορικιςτικι ςτροφι», θ οποία 

ςυντελείται τισ δεκαετίεσ του 1960 και ’70 και αλλάηει ριηικά τον τρόπο με τον 

οποίο ζκτοτε αντιμετωπίηουμε τθν επιςτιμθ. Υε αυτό το πλαίςιο, παρουςιάηονται 

ειδικότερα οι απόψεισ των Thomas Kuhn, Imre Lakatos, και Paul Feyerabend. Ρι 

φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ αναμζνεται να αποκτιςουν μια καλι και 

ολοκλθρωμζνθ εικόνα γφρω από τουσ βαςικοφσ προβλθματιςμοφσ και τισ 

κεντρικζσ ζννοιεσ τθσ Φιλοςοφίασ των Επιςτθμϊν. 
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Μωδικόσ: 73ΦΥ135 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Αςιατικζσ Φιλοςοφίεσ 

Διδάςκοντεσ Γ. Υτείρθσ / Ν. Σαπαγιάννθσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτα πεδία τθσ Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ και τθσ 

Διαπολιτιςμικισ - Υυγκριτικισ Φιλοςοφίασ, εςτιάηοντασ ςτθν αρχαία κινεηικι 

φιλοςοφία. Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με τθν 

ζννοια του φιλοςοφείν εκτόσ του ευρωπαϊκοφ/δυτικοφ περικειμζνου, ϊςτε να 

ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ φιλοςοφία δεν αποτελεί αποκλειςτικά παράγωγο του 

αρχαιοελλθνικοφ και ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ. Επίςθσ, το μάκθμα αποςκοπεί ςτθν 

άρςθ του ευρωκεντριςμοφ που επικρατεί ςτθν ιςτορία τθσ φιλοςοφίασ, 

εντάςςοντασ ςτον κανόνα τθσ παραδόςεισ που επί αιϊνεσ υποτιμοφνταν και 

αποκλείονταν ωσ μθ φιλοςοφικζσ. Φζλοσ, το μάκθμα ςκοπεφει ςτθν εξοικείωςθ 

των φοιτθτϊν/τριϊν με τθ μεκοδολογία τθσ ςυγκριτικισ και διαπολιτιςμικισ 

φιλοςοφίασ. Υτα πλαίςια αυτά εξετάηεται, αρχικά, θ φιλοςοφία του Μομφοφκιου 

και των επιγόνων του. Ματόπιν, μελετάται θ φιλοςοφία του Ξζγκιου. Επίςθσ, 

διδάςκονται θ νομοκρατία και ο μοϊςμόσ. Θ μελζτθ υποςτθρίηεται με πρωτότυπα 

κείμενα, τα οποία προςεγγίηονται ςυγκριτικά με αντίςτοιχων κεματικϊν κείμενα 

τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο 

φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα πρζπει να ζχει εξοικειωκεί με βαςικζσ όψεισ του 

αςιατικοφ φιλοςοφείν. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ136 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Φιλοςοφία τθσ Σαιδείασ 

Διδάςκων Γ. Ξπαρμπαροφςθσ 

Σεριγραφι Θ Φιλοςοφία τθσ Σαιδείασ αποτελεί ςφγχρονο κλάδο τθσ φιλοςοφίασ και εςτιάηει 

ςε ςθμαντικά φιλοςοφικά ηθτιματα που εντάςςονται ςτον χϊρο τθσ παιδείασ. 

Υτο μάκθμα γίνεται κυρίωσ λόγοσ για τισ κατευκφνςεισ του φιλοςοφικοφ 

ςτοχαςμοφ και τισ ςχζςεισ τουσ με τθν εκπαίδευςθ και ερμθνεφονται βαςικζσ 

ζννοιεσ, όπωσ: παιδεία, εκπαίδευςθ, αγωγι κ.ά. Υκοπόσ του μακιματοσ είναι να 

ειςάγει τουσ φοιτθτζσ/τριεσ ςτον προβλθματιςμό τθσ φιλοςοφίασ τθσ παιδείασ 

και ιδιαίτερα ςε ηθτιματα που αφοροφν τθν ανκρωπιςτικι παιδεία, τθν πολιτικι 

φιλοςοφία τθσ παιδείασ, κακϊσ και ηθτιματα πρακτικισ φιλοςοφίασ τθσ 

εκπαίδευςθσ. Υτο μάκθμα τονίηεται θ ςχζςθ και θ ςθμαςία που ζχει θ 

φιλοςοφικι κεϊρθςθ των εκάςτοτε ςπουδαίων εκπροςϊπων ςε κζματα παιδείασ 

και αναφζρονται οι βαςικοί φιλόςοφοι και οι απόψεισ που διατφπωςαν ςε κάκε 

εποχι από τθν αρχαιότθτα ζωσ τα νεότερα χρόνια. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα γνωρίηουν βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν ςτο 

ειδικό πεδίο τθσ φιλοςοφίασ τθσ παιδείασ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ137 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Φιλοςοφία τθσ Θρθςκείασ 

Διδάςκων Χ. Βζντθσ 
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Σεριγραφι Θ φιλοςοφία τθσ κρθςκείασ είναι εκείνοσ ο κλάδοσ τθσ φιλοςοφίασ που 

αςχολείται με το κρθςκευτικό φαινόμενο και που προτείνει διάφορα μοντζλα 

ανάγνωςθσ, αναγωγισ ι κατανόθςισ του. Φζτοια μοντζλα που προτάκθκαν κατά 

το παρελκόν από τθ φιλοςοφικι παράδοςθ είναι θ κεολογία ωσ πρϊτθ 

φιλοςοφία, θ κεολογία ωσ επιςτιμθ των ιδεατϊν μορφϊν, θ κρθςκεία ωσ 

καταγωγικό φαινόμενο, θ κρθςκεία ωσ ςφνολο Αρχϊν, θ φαινομενολογικι 

ενςυναίςκθςθ τθσ προοπτικισ του πιςτοφ, θ κρθςκεία ωσ το κακαρϊσ ςυμβολικό 

τμιμα τθσ ςυνείδθςθσ, οι δομιςτικζσ και μετα-δομιςτικζσ προςεγγίςεισ κ.ά. Εν 

τζλει, οι δυο κατευκφνςεισ που εμφανίηονται ωσ κυρίαρχεσ είναι οι αναγωγικζσ 

κεωρίεσ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου και οι φαινομενολογικζσ κεωρίεσ τθσ 

ενςυναίςκθςθσ του κρθςκευτικοφ βιϊματοσ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ128 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Υεμινάριο: Μείμενα Θκικισ Φιλοςοφίασ 

Διδάςκων Ι. Σρελορζντηοσ 

Σεριγραφι Eξοικείωςθ με κεμελιϊδθ ερωτιματα και ζννοιεσ τθσ Θκικισ Φιλοςοφίασ 

(ευδαιμονία, καλό και κακό, θκικζσ αρετζσ, ςχζςθ του όντοσ με το δζον, 

αντιμετϊπιςθ των πακϊν, επιμζλεια εαυτοφ, ενδεδειγμζνθ ςχζςθ μασ με τα άλλα 

όντα, ανκρϊπινα και μθ, ςτάςθ μασ απζναντι ςτον μθδενιςμό και τον ςχετικιςμό 

κ.λπ.) και με τισ μεκόδουσ πραγμάτευςισ τουσ ςε κείμενα μειηόνων φιλοςόφων 

των Οεότερων Χρόνων (Descartes, Spinoza, Rousseau, Υκϊτων Διαφωτιςτϊν, Kant, 

ωφελιμιςτϊν κ.ά.), του εικοςτοφ αιϊνα (ςτθν αγγλοςαξονικι, ςτθ γαλλικι και ςτθ 

γερμανικι φιλοςοφία) και μζχρι ςιμερα. Υτόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ 

κατανόθςθ τθσ ανάγκθσ αδογμάτιςτθσ προςζγγιςθσ των θκικοπρακτικϊν 

ηθτθμάτων και θ ανάδειξθ τθσ ςτενισ ςχζςθσ τθσ θκικισ φιλοςοφίασ με τθ 

μεταφυςικι, τθ φιλοςοφικι ανκρωπολογία και τθν πολιτικι φιλοςοφία. Ξε τθν 

ολοκλιρωςθ του μακιματοσ θ φοιτιτρια/ο φοιτθτισ κα ζχει εξοικειωκεί με 

βαςικζσ κζςεισ ςθμαντικϊν θκικϊν ςτοχαςτϊν και με οριςμζνεσ ςφγχρονεσ 

κεωρίεσ: θκικι τθσ ευκφνθσ, θκικι τθσ επικοινωνίασ, περιβαλλοντικι θκικι, 

θκικι τθσ φροντίδασ (care), θκικι τθσ υπόλθψθσ και ελάχιςτθ θκικι (éthique 

minimale). Θα ζχει επίςθσ κατανοιςει γιατί οι φιλόςοφοι αξιοποιοφν τθ μεγάλθ 

λογοτεχνία ςτο πεδίο τθσ θκικισ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ129 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Υεμινάριο: Μείμενα Σολιτικισ Φιλοςοφίασ 

Διδάςκων Μ. Θροδότου 

Σεριγραφι Σραγμάτευςθ κεμάτων που άπτονται του ανκρϊπου ωσ πολιτικισ και κοινωνικισ 

οντότθτασ. Θ ςχζςθ θκικισ και πολιτικισ και θ επίδραςθ του Χριςτιανιςμοφ ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ θκικισ και πολιτικισ φιλοςοφίασ ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ 

και του νεοελλθνικοφ διαφωτιςμοφ. Σολιτικζσ και κοινωνικζσ κεωρίεσ του 

ρομαντιςμοφ και των επιγόνων του. O ρόλοσ τθσ βίασ ςτο πολιτικό πεδίο, εξουςία 

και εναντίωςθ. Θ αντίλθψθ για τθ ςφγχρονθ δθμοκρατία, τα δικαιϊματα και τθ 

βιοπολιτικι. 
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Μωδικόσ: 73ΦΥ130 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Υεμινάριο: Μείμενα Αιςκθτικισ 

Διδάςκων Γ. Αραμπατηισ 

Σεριγραφι Φο ςεμινάριο προτείνει τθν εξζταςθ και τθν ανάλυςθ, μζςα από τισ εργαςίεσ που 

αναλαμβάνουν οι φοιτθτζσ και τθν αντίςτοιχθ κακοδιγθςθ του κακθγθτι, 

κεμάτων τθσ αιςκθτικισ όπωσ αυτά αναφφονται, κυρίωσ μετά από τθ ριξθ που 

επζφερε θ μοντζρνα τζχνθ ςτον τομζα τθσ αιςκθτικισ. Αναδεικνφεται θ απόςταςθ 

που λαμβάνεται ςτθ μοντζρνα αιςκθτικι από τθν κλαςικι αιςκθτικι και τον 

ακαδθμαϊςμό και, μζςα από ςυγκεκριμζνα παραδείγματα ζργων, εξετάηεται θ 

ζνταςθ του καλλιτεχνικοφ μοντερνιςμοφ. Αναλφονται ςυνοπτικά οι αιςκθτικζσ 

κατευκφνςεισ από τον Σλάτωνα μζχρι τον Χάιντεγγερ και ζωσ τθ Υχολι τθσ 

Φραγκφοφρτθσ και τθ μετα-νεωτερικότθτα. Ρι φοιτθτζσ ενκαρρφνονται να 

επιλζξουν και να αναλφςουν ςυγκεκριμζνα κείμενα ι ζργα τζχνθσ ςε ςφγκριςθ με 

γενικότερεσ αιςκθτικζσ κατευκφνςεισ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ138 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Υεμινάριο: Θκικι και Φεχνολογία 

Διδάςκων Ε. Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ 

Σεριγραφι Θ τεχνολογικι επανάςταςθ, πλάι ςτα πολλά και ποικίλα ωφελιματα που 

ςυνεπάγεται για τθν ηωι μασ, φζρνει μαηί τθσ και ζντονα θκικά διλιμματα. Αυτά 

είναι είτε παλαιά, τα οποία θ τεχνολογία κακιςτά περιςςότερο ανάγλυφα και 

αιχμθρά, είτε εντελϊσ νζα. Θα παρακολουκιςουμε τον διάλογο ςχετικά με 

μερικά από αυτά, πάντοτε εςτιάηοντασ με τρόπο αναλυτικό ςτα επιχειριματα 

που διατυπϊνονται. Σροσ τοφτο κα αναλφςουμε κείμενα που ςυμπυκνϊνουν τισ 

ςχετικζσ ςυηθτιςεισ, πολλά από τα οποία κεωροφνται ζργα αναφοράσ τθσ 

ςφγχρονθσ θκικισ ςκζψθσ. 

 

 

Θϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ131 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Φιλοςοφία τθσ Γλϊςςασ 

Διδάςκων Ξ. Σάγκαλοσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτθ ςφγχρονθ φιλοςοφία. Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ 

κατανόθςθ τθσ περίφθμθσ «γλωςςικισ ςτροφισ» (linguistic turn) ςτθ φιλοςοφία. 

Ματ’ αντίκεςθ προσ τον λογικό ατομιςμό του Σρακτάτουσ, ο φςτεροσ 

Βιττγκενςτάιν κα αναπτφξει μια «διαφοροποιθμζνθ» οπτικι για τθ γλϊςςα και 

τον κόςμο. Θ γλϊςςα είναι ο τόποσ γζννθςθσ μιασ τρωτισ υποκειμενικότθτασ 

μακριά από χωρίσ τισ καρτεςιανζσ αυταπάτεσ μιασ υποτικζμενθσ ςφαίρασ 

απόλυτθσ βεβαιότθτασ του νοθτικοφ *mental+. Σαράλλθλα με τον Βιττγκενςτάιν, 

κα ςυνεξεταςτοφν κριτικά οι απόπειρεσ ςυγκρότθςθσ μιασ φιλοςοφίασ τθσ 

γλϊςςασ από τον Χοφςςερλ, τον Ξερλϊ Σοντφ, τον Μαςτοριάδθ, τον Τόρτυ, τον 

Οτεκόμπ, τον Φαίυλορ, τθν Α. Ξζρντοχ και τον Εμ. Νεβινάσ. Φο μάκθμα κα είναι 

ανοιχτό ςτθ λογοτεχνία. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα 
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πρζπει (α) να μπορεί να αποτιμιςει τισ κολοςςιαίεσ ςυνζπειεσ τθσ «γλωςςικισ 

ςτροφισ» για τισ φιλοςοφικζσ ζννοιεσ, όπωσ, επί παραδείγματι, θ 

«υποκειμενικότθτα» και θ «ςυνείδθςθ» και (β) να μπορεί να αντιλθφκεί 

γλωςςικά επιτεφγματα τθσ λογοτεχνίασ, τθσ κρθςκείασ και τθσ τζχνθσ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ132 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Νογικι 

Διδάςκουςα Δ. Χριςτοποφλου 

Σεριγραφι Θ κεματικι του μακιματοσ επικεντρϊνεται ςτθν Ματθγορθματικι Νογικι. 

Υτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ βαςικζσ ζννοιεσ, αρχζσ και 

μεκόδουσ τθσ Ματθγορθματικισ Νογικισ κακϊσ και με φιλοςοφικά ηθτιματα με 

τα οποία αυτι ςυνδζεται. Σεριεχόμενο: Νεξιλόγιο και Υφνταξθ τθσ 

Ματθγορθματικισ Νογικισ. Σοςοδείκτεσ και κατθγοριματα. Υθμαςιολογία τθσ 

Ματθγορθματικισ Νογικισ, θ ζννοια τθσ δομισ/ερμθνείασ, θ ζννοια τθσ λογικισ 

Υυνζπειασ και θ ζννοια του μοντζλου. Νογικι εγκυρότθτα διαφόρων μορφϊν 

επιχειρθμάτων και ζλεγχοσ τθσ εγκυρότθτασ με αποδεικτικζσ μεκόδουσ. Ηθτιματα 

φιλοςοφικισ ανάλυςθσ. Φα προςδοκϊμενα αποτελζςματα αφοροφν ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των φοιτθτϊν να χρθςιμοποιοφν το περιβάλλον τθσ 

πρωτοβάκμιασ γλϊςςασ, να ελζγχουν τθν ςυνζπεια ςυνόλων προτάςεων και τθν 

λογικι εγκυρότθτα επιχειρθμάτων μζςω των μεκόδων τθσ Ματθγορθματικισ 

Νογικισ. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ133 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Φιλοςοφία του Οου 

Διδάςκουςα Φ. Βαςιλείου 

Σεριγραφι Φο μάκθμα αποτελεί γενικι ειςαγωγι ςτθ Φιλοςοφία του Οου. Υτο πλαίςιό του 

εξετάηονται οι κυρίαρχεσ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ αναφορικά με: τθ φφςθ του 

νου, τθ ςχζςθ του νου με το ςϊμα και τον εγκζφαλο, τα χαρακτθριςτικά 

γνωρίςματα των ςυνειδθςιακϊν καταςτάςεων, και τθ δυνατότθτα τεχνθτισ 

νοθμοςφνθσ. Σαράλλθλα, παρουςιάηονται κάποια από τα ςθμαντικότερα 

προβλιματα που ςυναντά κανείσ ςε αυτό το πεδίο: το λεγόμενο «δφςκολο 

πρόβλθμα» τθσ ςυνείδθςθσ, το πρόβλθμα τθσ αποβλεπτικότθτασ, και το 

πρόβλθμα τθσ νοθτικισ αιτιότθτασ. Δίνεται, επίςθσ, θ ευκαιρία για τθ διεξοδικι 

ςυηιτθςθ των περίφθμων επιχειρθμάτων του Μινζηικου Δωματίου, τθσ 

επιςτθμόνιςςασ Ξαίρθσ ςτο μαυρόαςπρο δωμάτιο, και των φαινόμενων 

ποιοτιτων των νυχτερίδων και των (φιλοςοφικϊν) ηόμπι. Ξε τθν ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ, αναμζνεται οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ να ζχουν εξοικειωκεί 

με τα βαςικά οντολογικά και γνωςιοκεωρθτικά κζματα γφρω από τθ νοθτικότθτα 

και τα νοθτικά φαινόμενα. 

 

Μωδικόσ: 73ΦΥ134 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Επιςτθμολογία 

Διδάςκων Ι. Φριςόκκασ 
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Σεριγραφι Φο μάκθμα εςτιάηει ςε κεωρίεσ του 20
ου

 αιϊνα που μελετοφν τθ ςχζςθ 

μεκοδολογίασ, επιςτθμολογίασ και οντολογίασ ςτισ φυςικζσ και κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ. Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των κφριων κζςεων αυτϊν 

των κεωριϊν. Ματ’ αρχάσ αποςαφθνίηονται οι βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ςυηιτθςθσ: 

μζκοδοσ, μεκοδολογία, κεωρία, επιςτθμολογία, οντολογία, αντικειμενιςμόσ, 

υποκειμενιςμόσ και εποικοδομιςμόσ. Ματόπιν εξετάηονται ςυςτθματικά ο 

επαγωγιςμόσ, θ διαψευςιοκρατία (Σόπερ), θ ζννοια των ερευνθτικϊν 

προγραμμάτων (Νάκατοσ), οι κεωρίεσ ωσ δομζσ και οι επιςτθμονικζσ 

επαναςτάςεισ (Μουν), ο εποικοδομιςμόσ, θ φαινομενολογία (Χάιντεγκερ, Ξζρλϊ-

Σοντφ) και θ ςυμβολικι διανάδραςθ (Ξιντ), θ κριτικι κεωρία (Αντόρνο, 

Χάμπερμασ), θ αναρχικι κεωρία τθσ γνϊςθσ (Φεγιεράμπεντ) και, τζλοσ, θ κεωρία 

περί κοινωνικισ καταςκευισ τθσ ψυχολογίασ (Οτάνηιγκερ). Ξε τθν ολοκλιρωςθ 

του μακιματοσ ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα ζχει εξοικειωκεί με τισ 

ςθμαντικότερεσ κεωρίεσ του 20
ου

 αιϊνα ςτο πεδίο τθσ επιςτθμολογίασ των 

φυςικϊν και κοινωνικϊν επιςτθμϊν και κα ζχει καλφτερθ κατανόθςθ των 

ομοιοτιτων και των διαφορϊν ανάμεςα ςτισ φυςικζσ και τισ κοινωνικζσ 

επιςτιμεσ. 
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6.2 Σεριεχόμενο μακθμάτων φιλοςοφίασ ςε άλλα Φμιματα τθσ Φιλοςοφικισ 
Υχολισ 

 

 

I. ΣΑΙΔΑΓΩΓΙΜΡ ΦΞΘΞΑ ΔΕΧΦΕΤΡΒΑΘΞΙΑΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ 

 

Αϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 74ΦΝΥ001 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Γ. Θλιόπουλοσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα αποςκοπεί ςε μια πρωτογενι εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν αρχαία 

ελλθνικι φιλοςοφία ςτισ βαςικζσ διαςτάςεισ και φάςεισ τθσ. Ειδικότερα 

εξετάηονται οι μεκοδολογικζσ και κειμενικζσ προχποκζςεισ τθσ εναςχόλθςθσ με 

τθν αρχαία ελλθνικι φιλοςοφία, θ γζνεςθ τθσ φιλοςοφίασ και θ αντίκεςθ μφκου-

λόγου, οι μείηονεσ φιλόςοφοι τθσ περιόδου των προςωκρατικϊν, το κίνθμα των 

ςοφιςτϊν ςτο πλαίςιο του πνευματικοφ και πολιτικοφ κλίματοσ τθσ εποχισ του, θ 

πολλαπλά προςεγγίςιμθ φιλοςοφία του Υωκράτθ, θ πλατωνικι και θ 

αριςτοτελικι φιλοςοφία, τόςο ωσ προσ τθν κριτικι διάςταςθ τθσ ςυγκρότθςισ 

τουσ, όςο και ωσ προσ τθ διαχρονικισ ςθμαςίασ πρωτοτυπία τουσ, κακϊσ και οι 

κινιςεισ και τα ρεφματα που εντάςςονται ςτθν φςτερθ κλαςικι και τθν πρϊιμθ 

ελλθνιςτικι περίοδο. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν 

αποκτιςει μιαν ολοκλθρωμζνθ επίγνωςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

φιλοςοφίασ και κα ζχουν καλλιεργιςει τθν ικανότθτα κριτικισ προςζγγιςθσ των 

κεμελιωδϊν ερωτθμάτων που αυτι ανζδειξε. 

 

 

 

II. ΦΞΘΞΑ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

 

Δϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 60ΜΦΥ84 (ΧΣ) 

                  60ΞΦΥ84 (ΧΣ) 

                60ΓΦΥ84 (ΧΣΕ) 

Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣ, ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ειςαγωγι ςτθ Φιλοςοφία 

Διδάςκων Σ. Σανταηάκοσ 

Σεριγραφι Εξετάηονται ςυςτθματικά θ γζννθςθ τθσ φιλοςοφίασ και ο οριςμόσ τθσ, οι 

διαφορζσ μεταξφ φιλοςοφίασ από τθ μια και κεολογίασ, τζχνθσ και επιςτιμθσ 

από τθν άλλθ, θ ιςτορικι εξζλιξθ τθσ φιλοςοφίασ, θ αντιπαλότθτα μεταξφ 

φιλοςοφίασ και ανατολικισ ςοφίασ, οι κλάδοι τθσ φιλοςοφίασ. Υε επίπεδο 

Ξεταφυςικισ εξετάηονται το πρόβλθμα περί τθσ αρχισ του κόςμου και οι 

αποδείξεισ περί υπάρξεωσ του Θεοφ, θ διαπάλθ ονοματοκρατίασ, 
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πραγματοκρατίασ, ομοιοκρατίασ, ο χρόνοσ και ο χϊροσ, το ςϊμα και θ ψυχι, ο 

ψυχολογιςμόσ, θ ςυνείδθςθ και θ προςωπικι ταυτότθτα. Υε επίπεδο 

Γνωςιολογίασ εξετάηονται οι κεωρίεσ: ορκολογιςμόσ, εμπειριςμόσ, προθγθτικόσ 

και επακολουκθτικόσ ςκεπτικιςμόσ, θ κριτικι κεωρία, ο φαινομενιςμόσ, οι 

βιολογικζσ και κοινωνικζσ προςεγγίςεισ τθσ γνϊςθσ, όπωσ και οι κεωρίεσ για τθν 

αλικεια. Υε επίπεδο Θκικισ εξετάηονται οι πρωτογενείσ κεωρίεσ: γνωςτικι, 

θδονιςτικι, αρετολογικι, αυτοςυντθρθςιακι, δεοντολογικι, ωφελιμιςτικι, 

ενορατικι, όπωσ και οι δευτερογενείσ κεωρίεσ: ςυναιςκθματικι, 

επιτακτικοκρατικι, περιγραφικι, αναλυτικι. Υε επίπεδο Αιςκθτικισ εξετάηονται 

το κάλλοσ και θ λειτουργία τθσ μίμθςθσ, θ ανιδιοτζλεια, τα χαρακτθριςτικά και οι 

εκφάνςεισ του ωραίου, θ τζχνθ ωσ αυτοςκοπόσ και ο ςοςιαλιςτικόσ ρεαλιςμόσ. 

 

 

ΥΦϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 60ΜΦΥ85 (ΧΣ) 

                 60ΓΦΥ85 (ΧΣΕ) 

Δ.Ξ.: 3 ECTS: 2 Ματθγορία: ΧΣ, ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Ι. Μαλογεράκοσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτθν Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ και εςτιάηει ςτθν ελλθνικι 

φιλοςοφία ςτον αρχαίο κόςμο, από τισ απαρχζσ τθσ ζωσ τθν φςτερθ αρχαιότθτα. 

Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν με βαςικζσ 

ζννοιεσ και κεωρίεσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ, κακϊσ και θ προςζγγιςθ 

του ςτοχαςμοφ ςθμαντικϊν εκπροςϊπων τθσ. Ειδικότερα εξετάηονται: (α) Θ 

ζννοια, θ ςθμαςία και οι περίοδοι τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ· οι πθγζσ 

πλθροφοριϊν για τθν αρχαία ελλθνικι φιλοςοφία· θ ιςτορικι γζννθςθ τθσ 

φιλοςοφίασ και οι πρόδρομοί τθσ· θ κεματολογία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

φιλοςοφίασ. (β) Ιςτορικι εξζλιξθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ: πρϊιμθ 

ελλθνικι φιλοςοφία (προςωκρατικοί και ςοφιςτζσ)· αττικι φιλοςοφία (Υωκράτθσ, 

Σλάτων, Αριςτοτζλθσ), ελάςςονεσ Υωκρατικοί· ελλθνιςτικι φιλοςοφία 

(Επικοφρειοι, Υτωικοί, Υκεπτικοί)· φιλοςοφία τθσ φςτερθσ αρχαιότθτασ (μζςοσ 

πλατωνιςμόσ και νεοπλατωνιςμόσ). Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι 

φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ κα ζχουν κατανοιςει κφριεσ κζςεισ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

φιλοςοφίασ, κα ζχουν γνωρίςει ςθμαντικοφσ εκπροςϊπουσ τθσ και κα μποροφν 

να κρίνουν τθν επίδραςι τουσ ςτο μεταγενζςτερο φιλοςοφικό ςτοχαςμό. 

 

Μωδικόσ: 60ΞΦΥ86 (ΧΣ) 

                60ΓΦΥ86 (ΧΣΕ) 

Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ματθγορία: ΧΣ, ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ξεςαιωνικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Γ. Υτείρθσ 
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Σεριγραφι Φο πλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ μεςαιωνικισ φιλοςοφίασ: φιλοςοφία και 

χριςτιανιςμόσ, βαςικζσ ζννοιεσ (αιωνιότθτα, ιεραρχία, αυκεντία), μεταφράςεισ 

αρχαίων κειμζνων ςτα λατινικά, ςχολζσ και πανεπιςτιμια. Σρϊιμθ μεςαιωνικι 

φιλοςοφία: Augustinus, Ψευδο-Διονφςιοσ Αρεοπαγίτθσ, Boethius, Joannes 

Eriugena κ.ά. Θ ειςαγωγι του Αριςτοτζλθ ςτα μεςαιωνικά πανεπιςτιμια και θ 

ςφνκεςθ του Tommaso d’Aquino. Νογικι: ςχολαςτικι λογικι, ςθμαντικι, 

τροπικότθτεσ. Ξεταφυςικι – Επιςτθμολογία: Θεόσ, ουςία και φπαρξθ, το 

πρόβλθμα των κακόλου, ενορατικι και αφθρθμζνθ κατάλθψθ, αποδεικτικι 

επιςτιμθ, ψυχι. Φιλοςοφία τθσ φφςθσ: θ εικόνα του κόςμου, το πρόβλθμα τθσ 

κίνθςθσ, οι καταδίκεσ του 1277. Φιλοςοφία του νου: αίςκθςθ, διάνοια, φανταςία. 

Θκικι: ελεφκερθ βοφλθςθ και επιλογι, ευδαιμονία, ςυνείδθςθ, φυςικό δίκαιο. 

Σολιτικι: δίκαιο, διακυβζρνθςθ, κράτοσ. Αραβικι και εβραϊκι φιλοςοφία: 

διαμόρφωςθ, ρεφματα, ςθμαντικότεροι εκπρόςωποι. 

 

 

 

III. ΦΞΘΞΑ ΑΓΓΝΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

 

Αϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 63ΦΥ Y 20 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 6 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ειςαγωγι ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Σ. Σανταηάκοσ 

Σεριγραφι Εξετάηεται θ ςοφιςτικι κίνθςθ και οι επιδράςεισ τθσ. Ειδικότερα διερευνϊνται οι 

ζννοιεσ: φυςικι κεολογία, φυςικό δίκαιο, νόμοσ-φφςθ, αντιλογικι-διαλεκτικι, 

ςκεπτικιςμόσ, αγνωςιαρχία, αλικεια κλπ., τόςο κακαυτζσ όςο και ωσ προσ τθν 

επιρροι τουσ ςτθ λογοτεχνία (Υοφοκλισ, Ευριπίδθσ, Αριςτοφάνθσ κ.ά.). Υτο 

πλαίςιο αυτό παρουςιάηονται εκλεκτικά και αναλόγωσ προσ τθ κεματικι 

ςυνάφεια, οι ιδζεσ μιασ πλειάδασ φιλοςόφων, οι οποίοι είτε προθγικθκαν είτε 

ανικουν είτε διαδζχτθκαν τουσ ςοφιςτζσ όπωσ: Πενοφάνθσ, Αναξαγόρασ, 

Δθμόκριτοσ, Θράκλειτοσ, Σρόδικοσ, Ιππίασ, Σρωταγόρασ, Γοργίασ, Πενιάδθσ, 

Νυκόφρων, Μριτίασ, Θραςφμαχοσ, Αντιφϊν, Υωκράτθσ, Σλάτων, Αριςτοτζλθσ κ.ά. 

 

 

Γϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΧΕΙΞΕΤΙΟΡ) 

 

Μωδικόσ: 63ΦΥ16 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 6 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ιςτορία Οεότερθσ Ευρωπαϊκισ Φιλοςοφίασ 

Διδάςκων Ε. Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ 

Σεριγραφι Θ γζννθςθ τθσ νεότερθσ ευρωπαϊκισ φιλοςοφίασ. Θ κζςπιςθ τθσ νζασ 

επιςτθμονικισ μεκόδου από τον Bacon. Descartes, Leibniz, και Baruch Spinoza: 

υπόςταςθ και ουςία – θ φπαρξθ του Θεοφ. Θ φιλοςοφικι ςκζψθ του Hobbes και 

οι πλατωνιςτζσ του Cambridge. Βρετανικόσ εμπειριςμόσ (Locke, Berkeley, Hume). 

Ρρκολογιςμόσ. Γερμανικόσ ιδεαλιςμόσ και οι επίγονοί του (Collingwood κ.ά.). Θ 
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θκικι και θ γνωςιοκεωρία του Immanuel Kant. Ευρωπαϊκόσ και Υκωτικόσ 

διαφωτιςμόσ (Hutcheson, Smith, κ. ά.). 

 

 

 

IV. ΦΞΘΞΑ ΓΑΝΝΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 
 

Δϋ, ΥΦϋ, Θϋ ΕΠΑΞΘΟΡ (ΕΑΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ) 

 

Μωδικόσ: 64ΦΥ807 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 3 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ειςαγωγι ςτθν Ευρωπαϊκι Φιλοςοφία 

Διδάςκουςα Σ. Βάςςθ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εςτιάηεται ςτθ φιλοςοφία ςτθ Γαλλία ςτον εικοςτό αιϊνα και μζχρι 

ςιμερα: α) Υτο ιδιότυπο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ διδαςκαλία τθσ 

φιλοςοφίασ ςτθ μζςθ και τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. β) Υτισ βαςικζσ εκφάνςεισ τθσ 

γαλλικισ φιλοςοφίασ αυτι τθν περίοδο. γ) Υτα κφρια γνωρίςματα των τεςςάρων 

«φιλοςοφικϊν ςτιγμϊν» τθσ ςφμφωνα με τον Frédéric Worms. δ) Υτθ ςτενότατθ 

ςχζςθ που ζχει αναπτυχκεί ανάμεςα ςτθ φιλοςοφία και τθ μθ φιλοςοφία (ιδίωσ 

τθ λογοτεχνία και τισ τζχνεσ), εκκινϊντασ από τθ φιλοςοφικι ςτιγμι τθσ φπαρξθσ 

ι του Βϋ Σαγκοςμίου Σολζμου (1930-1960). Θα μελετθκοφν πτυχζσ του 

ςτοχαςμοφ των Bergson, Sartre, Merleau-Ponty, Vl. Jankélévitch, Camus, Levinas, 

Ricoeur και Deleuze, κακϊσ και των Ελλινων φιλοςόφων που ζδραςαν ςτθν 

Γαλλία από το 18
ο
 αιϊνα ζωσ και ςιμερα. 

 

 

 

V. ΦΞΘΞΑ ΓΕΤΞΑΟΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

 

ΧΕΙΞΕΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 

 

Μωδικόσ: 65ΦΥ16 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Ιςτορία Οεότερθσ Ευρωπαϊκισ Φιλοςοφίασ 

Διδάςκων Γ. Θλιόπουλοσ 

Σεριγραφι Υτο μάκθμα επιχειρείται θ κριτικι αναςφνκεςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ νεότερθσ 

ευρωπαϊκισ φιλοςοφίασ από τθν πρϊιμθ φάςθ τθσ ζωσ και τα μζςα του 19
ου

 

αιϊνα, με εςτίαςθ ςτθ κεωρθτικι και τθν πρακτικι φιλοςοφία, εκλαμβανόμενεσ 

τόςο ωσ προσ τθν αυτονομία, όςο και ωσ προσ τθν ενότθτά τουσ. Αρχικά 

ςκιαγραφείται το κλίμα κυριαρχίασ αλλά και αμφιςβιτθςθσ του μεταφυςικοφ 

δογματιςμοφ και τθσ κεολογικισ αυκεντίασ των απαρχϊν τθσ περιόδου, 

προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να παρουςιαςτοφν και να εξθγθκοφν οι διαδοχικζσ 

μεταβάςεισ, μζςω τθσ κριτικισ και του ορκολογικοφ διαλόγου και υπό τθν 

επίδραςθ υπερκείμενων κοινωνικο-πολιτικϊν ςυνκθκϊν, ςτισ φιλοςοφίεσ που 

χαρακτιριςαν τθν περαιτζρω εξζλιξθ και δθ ςε εκείνεσ των Οτεκάρτ, Υπινόηα, 
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Σαςκάλ, Νάιμπνιτσ, Χομπσ, Νοκ, Ξπζρκλεϊ, Χιουμ, Βολταίρου, Τουςςϊ, Μαντ, 

Φίχτε, Υζλλινγκ, Χζγκελ, Υοπενχάουερ, Φϊυερμπαχ και Ξαρξ. Θ ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ κα ιςοδυναμεί με τθν επίτευξθ μιασ ουςιαςτικισ εξοικείωςθσ των 

φοιτθτϊν με τισ βαςικζσ ιδζεσ και τα προβλιματα που ανζδειξε θ ςυγκεκριμζνθ 

περίοδοσ τθσ ιςτορίασ τθσ φιλοςοφίασ. 

 

Μωδικόσ: 65ΦΥ78 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Οεότερθ και Υφγχρονθ Αιςκθτικι 

Διδάςκουςα Ά. Νάηου 

Σεριγραφι Ειςαγωγι ςτθν ιςτορία και το περιεχόμενο τθσ Αιςκθτικισ ωσ φιλοςοφικοφ 

κλάδου ξεκινϊντασ από τον 18ο αιϊνα. Θα εξεταςκοφν θ ςχζςθ τθσ αιςκθτικισ με 

τθν φιλοςοφία τθσ τζχνθσ, θ ζννοια τθσ τζχνθσ, ενϊ επίςθσ κα αναλυκοφν βαςικζσ 

ζννοιεσ-κεματικζσ, όπωσ μίμθςθ, αναπαράςταςθ, εικόνα, ζκφραςθ, 

δθμιουργικότθτα, αιςκθτικζσ αξίεσ, αιςκθτικι και θκικι, φφςθ και περιβάλλον, 

τεχνολογία, νουσ/ψυχι, πράξθ, αλικεια και πραγματικότθτα, φανταςία, 

αιςκθτικι εμπειρία, κριτικι και ςφγχρονεσ καλλιτεχνικζσ επαναςτάςεισ. Άλλα 

ηθτιματα του μακιματοσ είναι νεότερεσ αιςκθτικζσ κεωρίεσ και ςχετικζσ απόψεισ 

των Baumgarten, Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Plechanov, Adorno, 

Lukács, Wittgenstein, Dewey, οι αιςκθτικζσ κατθγορίεσ, θ αιςκθτικι πρόςλθψθ, 

τα κριτιρια αποτίμθςθσ του ζργου τζχνθσ, απόψεισ των Lyotard, Derrida, 

Foucault, Habermas, Benjamin, ςε ςχζςθ με τθν νεωτερικότθτα και τθν μετα-

νεωτερικότθτα. Σαράλλθλα, ςτθ διάρκεια των μακθμάτων διεξάγεται 

διαδραςτικό ςεμινάριο (με ζμφαςθ ςτισ παραςτατικζσ τζχνεσ και τθ φιλοςοφικι 

προςζγγιςθ τθσ επί ςκθνισ δράςθσ του θκοποιοφ με βάςθ κείμενα των Diderot, 

Kleist, Nietzsche, Stanislavski, Brecht, Grotowski και ςυγκεκριμζνα παραςταςιακά 

παραδείγματα από το ςφγχρονο κζατρο των Beckett, Muller, Φερηόπουλου κ. ά. 

και κατά τισ προτάςεισ των φοιτθτϊν/τριϊν). 

 

 

ΕΑΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 

 

Μωδικόσ: 65ΦΥ20 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ειςαγωγι ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Ι. Μαλογεράκοσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτθν Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ και εςτιάηει ςτθν ελλθνικι 

φιλοςοφία ςτον αρχαίο κόςμο, από τισ απαρχζσ τθσ ζωσ τθν φςτερθ αρχαιότθτα. 

Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν με βαςικζσ 

ζννοιεσ και κεωρίεσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ, κακϊσ και θ προςζγγιςθ 

του ςτοχαςμοφ ςθμαντικϊν εκπροςϊπων τθσ. Ειδικότερα εξετάηονται: (α) Θ 

ζννοια, θ ςθμαςία και οι περίοδοι τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ· οι πθγζσ 

πλθροφοριϊν για τθν αρχαία ελλθνικι φιλοςοφία· θ ιςτορικι γζννθςθ τθσ 

φιλοςοφίασ και οι πρόδρομοί τθσ· θ κεματολογία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

φιλοςοφίασ. (β) Ιςτορικι εξζλιξθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ: πρϊιμθ 

ελλθνικι φιλοςοφία (προςωκρατικοί και ςοφιςτζσ)· αττικι φιλοςοφία (Υωκράτθσ, 

Σλάτων, Αριςτοτζλθσ), ελάςςονεσ Υωκρατικοί· ελλθνιςτικι φιλοςοφία 
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(Επικοφρειοι, Υτωικοί, Υκεπτικοί)· φιλοςοφία τθσ φςτερθσ αρχαιότθτασ (μζςοσ 

πλατωνιςμόσ και νεοπλατωνιςμόσ). Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι 

φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ κα ζχουν κατανοιςει κφριεσ κζςεισ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

φιλοςοφίασ, κα ζχουν γνωρίςει ςθμαντικοφσ εκπροςϊπουσ τθσ και κα μποροφν 

να κρίνουν τθν επίδραςι τουσ ςτο μεταγενζςτερο φιλοςοφικό ςτοχαςμό. 

 

Μωδικόσ: 65ΦΥ12 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΧΣΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Σολιτικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Γ. Ξπαρμπαροφςθσ 

Σεριγραφι Θ Σολιτικι φιλοςοφία αποτελεί κλάδο τθσ φιλοςοφίασ. Υτο μάκθμα εξετάηονται 

οι απαρχζσ τθσ πολιτικισ ςκζψθσ (Σλάτων, Αριςτοτζλθσ), θ πολιτικι ςκζψθ των 

φιλοςοφικϊν ςχολϊν τθσ Ακινασ (Υτωικοί, Επικοφρειοι), κακϊσ και τθσ ρωμαϊκισ 

δθμοκρατίασ. Υκοπόσ του μακιματοσ να γνωρίςουν οι φοιτθτζσ/τριεσ τθν εξζλιξθ 

τθσ πολιτικισ ςκζψθσ και να κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ. Ακολοφκωσ 

γίνεται λόγοσ για ζναν ςθμαντικό ςτακμό ςτθν εξζλιξθ τθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ, 

τον Οικολό Ξακιαβζλι, ο οποίοσ ςκιαγράφθςε τθ κεωρία του ςφγχρονου κράτουσ 

με τθν προβολι τθσ αυτονομίασ τθσ πολιτικισ -ωσ κεωρία και πράξθ- από θκικζσ 

και κρθςκευτικζσ δεςμεφςεισ. Ξετά τισ ουτοπικζσ κεωρίεσ εξετάηονται οι 

νεϊτερεσ πολιτικζσ κεωρίεσ και κυρίωσ το κζμα τθσ πθγισ και τθσ  νομιμοποίθςθσ 

τθσ πολιτικισ εξουςίασ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα 

ζχουν κατανοιςει τισ βαςικζσ πολιτικζσ απόψεισ από τθν Αρχαιότθτα ζωσ τα 

νεότερα χρόνια, κακϊσ και τον ρόλο τουσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ νεότερθσ 

πολιτικισ φιλοςοφίασ. 

 

 

 

VI. ΦΞΘΞΑ ΙΦΑΝΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 
 

ΧΕΙΞΕΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 

 

Μωδικόσ: 66ΦΥ16 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΕΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Ιςτορία Οεότερθσ Ευρωπαϊκισ Φιλοςοφίασ 

Διδάςκων Ξ. Σάγκαλοσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτθν ιςτορία τθσ φιλοςοφίασ και ςτόχοσ του είναι θ 

εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με αυτιν. Υκοπόσ του είναι να προςεγγίςει τθ νεϊτερθ 

ευρωπαϊκι φιλοςοφία μζςα από το ερϊτθμα για τθ ςχζςθ τθσ ψυχισ με το ςϊμα. 

Υτα νεότερα χρόνια, το ερϊτθμα τθσ «ψυχισ» αλλάηει ζννοια και ςθμαςία: ο 

Οτεκάρτ «απογυμνϊνει» τθν ψυχι από τα υπόλοιπα κατθγοριματα και τισ 

λειτουργίεσ τθσ προκειμζνου να τθ κεωριςει ωσ απλό «ego cogito». Αυτι θ 

καρτεςιανι «ανατροπι τθσ παράδοςθσ» δεν είναι χωρίσ ςυνζπειεσ, αφοφ, όπωσ 

όλοι ξζρουμε, θ ζμφαςθ ςτθ κεωρθτικι λειτουργία του νου οδθγεί ςε ζναν 

τεχνικό πολιτιςμό που απομειϊνει τα ςυναιςκιματα και τθ ςωματικότθτα. Υτο 

δρομολόγιό μασ κα ςυναντιςουμε ςθμαντικζσ κριτικζσ του καρτεςιανιςμοφ και 

των παραφυάδων του (Χάιντεγκερ, Βιττγκενςτάιν, Ξερλω-Σοντφ, Φαίυλορ κ.ά.). 
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Επίςθσ, κα εξετάςουμε με ποιον τρόπο μπορεί να αναςυςτακεί μια ενιαία 

αντίλθψθ τθσ ψυχισ και του ςϊματοσ ωσ ενότθτασ (Υ. Βζιλ και  Εμ. Νεβινάσ). 

 

Μωδικόσ: 66ΦΥ78 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΕΕ Ϊρεσ: 3 

 

Φίτλοσ Οεότερθ και Υφγχρονθ Αιςκθτικι 

Διδάςκουςα Ά. Νάηου 

Σεριγραφι Ειςαγωγι ςτθν ιςτορία και το περιεχόμενο τθσ Αιςκθτικισ ωσ φιλοςοφικοφ 

κλάδου ξεκινϊντασ από τον 18ο αιϊνα. Θα εξεταςκοφν θ ςχζςθ τθσ αιςκθτικισ με 

τθν φιλοςοφία τθσ τζχνθσ, θ ζννοια τθσ τζχνθσ, ενϊ επίςθσ κα αναλυκοφν βαςικζσ 

ζννοιεσ-κεματικζσ -όπωσ μίμθςθ, αναπαράςταςθ, εικόνα, ζκφραςθ, 

δθμιουργικότθτα, αιςκθτικζσ αξίεσ, αιςκθτικι και θκικι, φφςθ και περιβάλλον, 

τεχνολογία, νουσ/ψυχι, πράξθ, αλικεια και πραγματικότθτα, φανταςία, 

αιςκθτικι εμπειρία, κριτικι και ςφγχρονεσ καλλιτεχνικζσ επαναςτάςεισ. Άλλα 

ηθτιματα του μακιματοσ είναι νεότερεσ αιςκθτικζσ κεωρίεσ και ςχετικζσ απόψεισ 

των Baumgarten, Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Plechanov, Adorno, 

Lukács, Wittgenstein, Dewey, οι αιςκθτικζσ κατθγορίεσ, θ αιςκθτικι πρόςλθψθ, 

τα κριτιρια αποτίμθςθσ του ζργου τζχνθσ, απόψεισ των Lyotard, Derrida, 

Foucault, Habermas, Benjamin, ςε ςχζςθ με τθν νεωτερικότθτα και τθν μετα-

νεωτερικότθτα. Σαράλλθλα, ςτθ διάρκεια των μακθμάτων διεξάγεται 

διαδραςτικό ςεμινάριο (με ζμφαςθ ςτισ παραςτατικζσ τζχνεσ και τθ φιλοςοφικι 

προςζγγιςθ τθσ επί ςκθνισ δράςθσ του θκοποιοφ με βάςθ κείμενα των Diderot, 

Kleist, Nietzsche, Stanislavski, Brecht, Grotowski και ςυγκεκριμζνα παραςταςιακά 

παραδείγματα από το ςφγχρονο κζατρο των Beckett, Muller, Φερηόπουλου κ. ά. 

και κατά τισ προτάςεισ των φοιτθτϊν/τριϊν). 

 

 

ΕΑΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 

 

Μωδικόσ: 66ΦΥ20 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΕΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Ειςαγωγι ςτθ Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Γ. Θλιόπουλοσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα αποςκοπεί ςε μια πρωτογενι εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν αρχαία 

ελλθνικι φιλοςοφία ςτισ βαςικζσ διαςτάςεισ και φάςεισ τθσ. Ειδικότερα 

εξετάηονται οι προχποκζςεισ και θ ιδιοτυπία τθσ εναςχόλθςθσ με τθν αρχαία 

ελλθνικι φιλοςοφία, θ γζνεςθ τθσ φιλοςοφίασ και θ αντίκεςθ μφκου-λόγου, οι 

μείηονεσ φιλόςοφοι τθσ περιόδου των προςωκρατικϊν, το κίνθμα των ςοφιςτϊν 

ςτο πλαίςιο του πνευματικοφ και πολιτικοφ κλίματοσ τθσ εποχισ του, θ πολλαπλά 

προςεγγίςιμθ φιλοςοφία του Υωκράτθ, θ πλατωνικι και θ αριςτοτελικι 

φιλοςοφία, τόςο ωσ προσ τθν κριτικι διάςταςθ τθσ ςυγκρότθςισ τουσ, όςο και ωσ 

προσ τθ διαχρονικισ ςθμαςίασ πρωτοτυπία τουσ, θ φιλοςοφία των Ελαςςόνων 

Υωκρατικϊν κακϊσ και τα βαςικά ρεφματα τθσ ελλθνιςτικισ περιόδου. Ξε τθν 

ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν αποκτιςει μιαν ολοκλθρωμζνθ 

επίγνωςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ και κα ζχουν 

καλλιεργιςει τθν ικανότθτα κριτικισ προςζγγιςθσ των κεμελιωδϊν ερωτθμάτων 

που αυτι ανζδειξε. 
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Μωδικόσ: 66ΦΥ12 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΕΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Σολιτικι φιλοςοφία 

Διδάςκων Γ. Ξπαρμπαροφςθσ 

Σεριγραφι Θ Σολιτικι φιλοςοφία αποτελεί κλάδο τθσ φιλοςοφίασ. Υτο μάκθμα εξετάηονται 

οι απαρχζσ τθσ πολιτικισ ςκζψθσ (Σλάτων, Αριςτοτζλθσ), θ πολιτικι ςκζψθ των 

φιλοςοφικϊν ςχολϊν τθσ Ακινασ (Υτωικοί, Επικοφρειοι), κακϊσ και τθσ ρωμαϊκισ 

δθμοκρατίασ. Υκοπόσ του μακιματοσ να γνωρίςουν οι φοιτθτζσ/τριεσ τθν εξζλιξθ 

τθσ πολιτικισ ςκζψθσ και να κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ. Ακολοφκωσ 

γίνεται λόγοσ για ζναν ςθμαντικό ςτακμό ςτθν εξζλιξθ τθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ, 

τον Οικολό Ξακιαβζλι, ο οποίοσ ςκιαγράφθςε τθ κεωρία του ςφγχρονου κράτουσ 

με τθν προβολι τθσ αυτονομίασ τθσ πολιτικισ -ωσ κεωρία και πράξθ- από θκικζσ 

και κρθςκευτικζσ δεςμεφςεισ. Ξετά τισ ουτοπικζσ κεωρίεσ εξετάηονται οι 

νεϊτερεσ πολιτικζσ κεωρίεσ και κυρίωσ το κζμα τθσ πθγισ και τθσ  νομιμοποίθςθσ 

τθσ πολιτικισ εξουςίασ. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα 

ζχουν κατανοιςει τισ βαςικζσ πολιτικζσ απόψεισ από τθν Αρχαιότθτα ζωσ τα 

νεότερα χρόνια, κακϊσ και τον ρόλο τουσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ νεότερθσ 

πολιτικισ φιλοςοφίασ. 

 

 

 

VII. ΦΞΘΞΑ ΙΥΣΑΟΙΜΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΝΡΓΙΑΥ 

 

ΧΕΙΞΕΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 

 

Μωδικόσ: 72ΦΥ16 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΕΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Ιςτορία Οεότερθσ Ευρωπαϊκισ Φιλοςοφίασ 

Διδάςκων Γ. Ξπαρμπαροφςθσ 

Σεριγραφι Φο μάκθμα εντάςςεται ςτθν ευρωπαϊκι φιλοςοφία και εςτιάηει ςτθν ιςτορία τθσ 

ευρωπαϊκισ φιλοςοφικισ ςκζψθσ από τθν αυτονόμθςι τθσ από τθ κεολογία (14
ο
 

αιϊνα) μζχρι και τα τζλθ του 18
ου

 αιϊνα. Υκοπόσ του μακιματοσ να γνωρίςουν οι 

φοιτθτζσ/τριεσ τθν πορεία αυτισ τθσ εξζλιξθσ, να κατανοιςουν και να 

μελετιςουν βαςικά φιλοςοφικά προβλιματα που τθν απαςχόλθςαν. Υτο πλαίςιο 

αυτό εξετάηονται οι ςχζςεισ τθσ ευρωπαϊκισ φιλοςοφίασ με τθν αρχαία ελλθνικι 

και τθ μεςαιωνικι φιλοςοφία, κακϊσ και οι επιδράςεισ που δζχκθκε από αυτζσ, 

αλλά και θ διαφοροποίθςισ τθσ ςτθ ςυνζχεια. Ξε τθν ολοκλιρωςθ του 

μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα ζχουν κατανοιςει τθν εξζλιξθ τθσ ευρωπαϊκισ 

φιλοςοφίασ, κακϊσ και τον ρόλο τθσ ςτθ διαμόρφωςθ του νεϊτερου ευρωπαϊκοφ 

πολιτιςμοφ και τισ επιδράςεισ τθσ ςτθ ςφγχρονθ φιλοςοφία. 

 

Μωδικόσ: 72ΦΥ78 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΕΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Οεότερθ και Υφγχρονθ Αιςκθτικι 

Διδάςκουςα Ά. Νάηου 
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Σεριγραφι Ειςαγωγι ςτθν ιςτορία και το περιεχόμενο τθσ Αιςκθτικισ ωσ φιλοςοφικοφ 

κλάδου ξεκινϊντασ από τον 18ο αιϊνα. Θα εξεταςκοφν θ ςχζςθ τθσ αιςκθτικισ με 

τθν φιλοςοφία τθσ τζχνθσ, θ ζννοια τθσ τζχνθσ, ενϊ επίςθσ κα αναλυκοφν βαςικζσ 

ζννοιεσ-κεματικζσ, όπωσ μίμθςθ, αναπαράςταςθ, εικόνα, ζκφραςθ, 

δθμιουργικότθτα, αιςκθτικζσ αξίεσ, αιςκθτικι και θκικι, φφςθ και περιβάλλον, 

τεχνολογία, νουσ/ψυχι, πράξθ, αλικεια και πραγματικότθτα, φανταςία, 

αιςκθτικι εμπειρία, κριτικι και ςφγχρονεσ καλλιτεχνικζσ επαναςτάςεισ. Άλλα 

ηθτιματα του μακιματοσ είναι νεότερεσ αιςκθτικζσ κεωρίεσ και ςχετικζσ απόψεισ 

των Baumgarten, Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Plechanov, Adorno, 

Lukács, Wittgenstein, Dewey, οι αιςκθτικζσ κατθγορίεσ, θ αιςκθτικι πρόςλθψθ, 

τα κριτιρια αποτίμθςθσ του ζργου τζχνθσ, απόψεισ των Lyotard, Derrida, 

Foucault, Habermas, Benjamin, ςε ςχζςθ με τθν νεωτερικότθτα και τθν μετα-

νεωτερικότθτα. Σαράλλθλα, ςτθ διάρκεια των μακθμάτων διεξάγεται 

διαδραςτικό ςεμινάριο (με ζμφαςθ ςτισ παραςτατικζσ τζχνεσ και τθ φιλοςοφικι 

προςζγγιςθ τθσ επί ςκθνισ δράςθσ του θκοποιοφ με βάςθ κείμενα των Diderot, 

Kleist, Nietzsche, Stanislavski, Brecht, Grotowski και ςυγκεκριμζνα παραςταςιακά 

παραδείγματα από το ςφγχρονο κζατρο των Beckett, Muller, Φερηόπουλου κ. ά. 

και κατά τισ προτάςεισ των φοιτθτϊν/τριϊν). 

 

Μωδικόσ: 72ΦΝΥ202 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΕΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Γνωςιοκεωρία 

Διδάςκων Γ. Ο. Σολίτθσ 

Σεριγραφι Σοιο είναι το ακριβζσ νόθμα του όρου «γνϊςθ»; Tι υποςτθρίηουν διαφορετικζσ 

κεωρίεσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα και τισ προχποκζςεισ απόκτθςθσ ζγκυρθσ 

γνϊςθσ; Θεμελίωςθ τθσ γνϊςθσ ςτθν αρχαία ελλθνικι φιλοςοφία. Ιδεαλιςμόσ και 

εμπειριςμόσ. Θ μάκθςθ ωσ ανάμνθςθ και θ μάκθςθ μζςω των αιςκιςεων. 

Διάκριςθ μεταξφ επιςτθμονικισ και φιλοςοφικισ γνϊςθσ. Ηθτιματα νεότερθσ και 

ςφγχρονθσ γνωςιοκεωρίασ, όπωσ τίκενται από τον επιςτθμονιςμό, τον 

ιςτορικιςμό και τθν αναλυτικι φιλοςοφία. Μφκλοσ τθσ Βιζννθσ και 

διαψευςιμότθτα. «Επιςτθμονικζσ επαναςτάςεισ» και «αναρχικι επιςτθμολογία». 

Ξεταμοντερνιςμόσ, ανορκολογικι γνϊςθ και ανοθςία. Tεχνθτι νοθμοςφνθ και 

τζταρτθ βιομθχανικι επανάςταςθ. 

 

 

 

ΕΑΤΙΟΑ ΕΠΑΞΘΟΑ 

 

Μωδικόσ: 72ΜΡΙ011 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 6 Ματθγορία: ΧΣ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Ειςαγωγι ςτθν Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία 

Διδάςκων Σ. Σανταηάκοσ 
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Σεριγραφι Εξετάηεται θ ςοφιςτικι κίνθςθ και οι επιδράςεισ τθσ. Ειδικότερα διερευνϊνται οι 

ζννοιεσ: φυςικι κεολογία, φυςικό δίκαιο, νόμοσ-φφςθ, αντιλογικι-διαλεκτικι, 

ςκεπτικιςμόσ, αγνωςιαρχία, αλικεια κλπ., τόςο κακαυτζσ όςο και ωσ προσ τθν 

επιρροι τουσ ςτθ λογοτεχνία (Υοφοκλισ, Ευριπίδθσ, Αριςτοφάνθσ κ.ά.). Υτο 

πλαίςιο αυτό παρουςιάηονται εκλεκτικά και αναλόγωσ προσ τθ κεματικι 

ςυνάφεια, οι ιδζεσ μιασ πλειάδασ φιλοςόφων, οι οποίοι είτε προθγικθκαν είτε 

ανικουν είτε διαδζχτθκαν τουσ ςοφιςτζσ όπωσ: Πενοφάνθσ, Αναξαγόρασ, 

Δθμόκριτοσ, Θράκλειτοσ, Σρόδικοσ, Ιππίασ, Σρωταγόρασ, Γοργίασ, Πενιάδθσ, 

Νυκόφρων, Μριτίασ, Θραςφμαχοσ, Αντιφϊν, Υωκράτθσ, Σλάτων, Αριςτοτζλθσ κ.ά. 

 

Μωδικόσ: 72ΦΥ12 Δ.Ξ.: 3 ECTS: 4 Ματθγορία: ΕΕ Ϊρεσ: 3 
 

Φίτλοσ Σολιτικι φιλοςοφία 

Διδάςκουςα Β. Οικολαΐδου-Μυριανίδου 

Σεριγραφι Υτόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των ηθτθμάτων που απαςχόλθςαν τον 

πολιτικό ςτοχαςμό τοφ 18
ου

 αιϊνα, ςτθ βάςθ, ειδικότερα, τθσ ςφγκρουςθσ μεταξφ 

φιλελευκεριςμοφ και ρεπουμπλικανιςμοφ. Ξε επίκεντρο τθ ςκζψθ του 

Montesquieu, κα διερευνθκεί θ ζννοια των κακοδθγθτικϊν πολιτικϊν αρχϊν 

(principes) ςε ςχζςθ με τθν παράδοςθ του φυςικοφ δικαίου, κακϊσ και 

αναφορικά με τθ διάκριςθ των πολιτευμάτων. Υυνακόλουκα, κα μελετθκεί το 

ηιτθμα τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν, κακϊσ και θ ριξθ που επιτελείται με τθν 

πολιτικι φιλοςοφία του 17
ου

 αιϊνα. Υε αυτό το πλαίςιο, κα εξεταςκεί ο τρόποσ 

με τον οποίο νοθματοδοτεί ο Montesquieu τθν πολιτικι αρετι ςε ςφγκριςθ τόςο 

με τθν κλαςικι πολιτικι φιλοςοφία όςο και με τον Machiavelli. 
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ΙΙΙ. ΥΣΡΧΔΕΥ: Βϋ ΜΧΜΝΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ 

 
ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΕΒΔΡΞΡ 

7. ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΕΥ ΥΣΡΧΔΕΥ 

 

7.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Φο Σ.Ξ.Υ. και τα Δ.Σ.Ξ.Υ. οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ Διπλϊματοσ Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν 

(Δ.Ξ.Υ.) και διαρκοφν, κατά κανόνα, τζςςερα εξάμθνα. Υτο Φμιμα Φιλοςοφίασ λειτουργοφν 

ζνα Σ.Ξ.Υ. και δφο Δ.Σ.Ξ.Υ.: 

i. Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (Σ.Ξ.Υ.) «Φιλοςοφία» (Ξ.Α. in Philosophy), 

με τρεισ κατευκφνςεισ ςπουδϊν, του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ του Ε.Μ.Σ.Α. 

ii. Διατμθματικό Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (Δ.Σ.Ξ.Υ.) «Φιλοςοφία και 

Διοίκθςθ» (MSc in Philosophy and Management) του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ του 

Ε.Μ.Σ.Α. και του Φμιματοσ Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν του Ε.Μ.Σ.Α. 

iii. Διιδρυματικό Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (Δ.Σ.Ξ.Υ.) «Ηϊα: Θκικι, Δίκαιο, 

Ευηωία» / «Animal Welfare, Ethics and the Law» του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ του 

Ε.Μ.Σ.Α. και του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Σαςτζρ (Ε.Ι.Σ.). 

 

 
Ξεταπτυχιακζσ Υπουδζσ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ 

www.philosophy.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html 

https://animalethics.philosophy.uoa.gr/ 
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7.2 Δομι, λειτουργία και διοίκθςθ του Σ.Ξ.Υ. και των Δ.Σ.Ξ.Υ. 
 

7.2.1 Σ.Ξ.Υ. «ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ» 
 

Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (Σ.Ξ.Υ.) «Φιλοςοφία» /  

«Ξ.Α. in Philosophy» 

του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ του Ε.Μ.Σ.Α. 

Κδρυςθ και λειτουργία: (α) Ρ Εςωτερικόσ Μανονιςμόσ Νειτουργίασ του Σ.Ξ.Υ. 

«Φιλοςοφία», (β) το νζο ΦΕΜ επανίδρυςισ του (4112/Β/20.09.2018) κακϊσ και (γ) όλεσ οι 

υπουργικζσ αποφάςεισ ςχετικά με τθν ίδρυςθ και λειτουργία του είναι αναρτθμζνα ςτον 

ιςτότοπο: 

www.philosophymaster.philosophy.uoa.gr/xrisima-eggrafa/fekhtml 

Ματευκφνςεισ ςπουδϊν: 

• Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ και των Ιδεϊν 

• Σολιτικι Φιλοςοφία 

• Εφαρμοςμζνθ Θκικι 

Ζναρξθ λειτουργίασ κατευκφνςεων ςπουδϊν: 

• Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ και των Ιδεϊν: 2020-2021 (μετά τθν αναμόρφωςθ, διαδζχεται 

τθν παλαιότερθ κατεφκυνςθ «Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ»). 

• Σολιτικι Φιλοςοφία: ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019 

• Εφαρμοςμζνθ Θκικι: ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 

• Διάρκεια φοίτθςθσ: ςυνολικά 4 ακαδθμαϊκά εξάμθνα (εξάμθνα Αϋ-Γϋ: μακιματα, 

εξάμθνο Δϋ: εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ)· ανϊτατοσ επιτρεπόμενοσ 

χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν: 6 ακαδθμαϊκά εξάμθνα. 

• Ξεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία: υποχρεωτικι 

Φίτλοσ διπλϊματοσ Σ.Ξ.Υ.: 

Δίπλωμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (Δ.Ξ.Υ.) (Ξ.Α.) ςτισ ειδικεφςεισ: 

• «Ιςτορία τθσ Φιλοςοφίασ και των Ιδεϊν» / «History of Philosophy and Ideas» 

• «Σολιτικι Φιλοςοφία» / «Political Philosophy» 

• «Εφαρμοςμζνθ Θκικι» / «Applied Ethics» 

Υυντονιςτικι Επιτροπι: 

1) Διευκυντισ: Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, 

Ε.Μ.Σ.Α., Επιςτθμονικόσ Χπεφκυνοσ του Σ.Ξ.Υ. 

2) Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια: Μακθγιτρια Βάνα Οικολαΐδου-Μυριανίδου, Φμιμα 

Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Ξζλθ τθσ Σενταμελοφσ Υυντονιςτικισ Επιτροπισ: 

3) Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Υτείρθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 
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4) Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ευάγγελοσ Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

5) Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Ο. Σολίτθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Ακαδθμαϊκι Γραμματεία: Δρ. Ξαρία Χωριανοποφλου 

Ϊρεσ γραφείου: Φρίτθ, 13:00-15:00, και Φετάρτθ, 13:00-15:00 

Διεφκυνςθ: Φιλοςοφικι Υχολι, κυψζλθ 641 (6οσ όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ 

Ηωγράφου, 157 84 Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: 210 727 7678 

E-mail: Secr-PhilosophyMaster@philosophy.uoa.gr 

Ιςτότοποσ: www.philosophymaster.philosophy.uoa.gr 
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7.2.2 Δ.Σ.Ξ.Υ. «ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘ» 
 

Διατμθματικό Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (Δ.Σ.Ξ.Υ.) 

«Φιλοςοφία και Διοίκθςθ» / 

«Master of Science in Philosophy and Management» 

του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ και του Φμιματοσ Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν 

του Ε.Μ.Σ.Α. 

Κδρυςθ και λειτουργία: ΦΕΜ 728/Β/9.03.2017 (ίδρυςθ), ΦΕΜ 3125/Β/06.08.2019 

(επανίδρυςθ) και ΦΕΜ 3516/Β/19.09.2019 (κανονιςμόσ) 

• Διάρκεια φοίτθςθσ:  

1) πρόγραμμα πλιρουσ φοίτθςθσ: ςυνολικά 4 ακαδθμαϊκά εξάμθνα· ανϊτατοσ 

επιτρεπόμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν: 6 ακαδθμαϊκά εξάμθνα. 

2) πρόγραμμα μερικισ φοίτθςθσ: ζωσ 8 ακαδθμαϊκά εξάμθνα 

• Ξεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία: όχι 

Φίτλοσ διπλϊματοσ του Δ.Σ.Ξ.Υ.: 

• Δίπλωμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (Δ.Ξ.Υ.) ςτο αντικείμενο «Φιλοςοφία και Διοίκθςθ» 

/ Master of Science in Philosophy and Management 

Ζναρξθ λειτουργίασ του Δ.Σ.Ξ.Υ.: ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-2018 

Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι του Δ.Σ.Ξ.Υ.: 

1) Μακθγθτισ Σαναγιϊτθσ Σανταηάκοσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

(Σρόεδροσ τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ Επιτροπισ) 

2) Μακθγθτισ Ανδρζασ Σαπανδρζου, Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν, Ε.Μ.Σ.Α. 

3) Μακθγθτισ Δθμιτριοσ Βαςιλείου, Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν, Ε.Μ.Σ.Α. 

4) Επίκουροσ Μακθγθτισ Δθμιτριοσ Ξπάλιοσ, Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν, Ε.Μ.Σ.Α. 

5) Επίκουρθ Μακθγιτρια Άννα Νάηου, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Υυντονιςτικι Επιτροπι του Δ.Σ.Ξ.Υ.: 

1) Μακθγθτισ Ανδρζασ Σαπανδρζου, Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν, Ε.Μ.Σ.Α. 

(Διευκυντισ Δ.Σ.Ξ.Υ. και Σρόεδροσ τθσ Υυντονιςτικισ Επιτροπισ) 

2) Μακθγθτισ Δθμιτριοσ Βαςιλείου, Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν, Ε.Μ.Σ.Α. 

3) Μακθγθτισ Σαναγιϊτθσ Σανταηάκοσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

4) Επίκουροσ Μακθγθτισ Δθμιτριοσ Ξπάλιοσ, Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν, Ε.Μ.Σ.Α. 

5) Επίκουρθ Μακθγιτρια Άννα Νάηου, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Διευκυντισ του Δ.Σ.Ξ.Υ.: Μακθγθτισ Ανδρζασ Σαπανδρζου, Φμιμα Ρικονομικϊν 

Επιςτθμϊν, Ε.Μ.Σ.Α. 

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ του Δ.Σ.Ξ.Υ.: Μακθγθτισ Δθμιτριοσ Βαςιλείου, Φμιμα 

Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν, Ε.Μ.Σ.Α. 



[107] 

Ακαδθμαϊκι Γραμματεία: Δθμιτριοσ Μωνςτανόπουλοσ 

Ϊρεσ γραφείου: 

(α) Φιλοςοφικι Υχολι: Φετάρτθ, 10:00-16:00, και Σαραςκευι, 10:00-16:00 

(β) Γρυπάρειο Ξζγαρο: Δευτζρα, Φρίτθ, Σζμπτθ, 10:00-16:00 

Διεφκυνςθ: 

(α) Φιλοςοφικι Υχολι, γραφείο 530 (5οσ όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 157 84 

Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: 210 727 7880 

(β) Γρυπάρειο Ξζγαρο, Φμιμα Ρικονομικϊν Επιςτθμϊν, Υοφοκλζουσ 1 και Αριςτείδου, 

γραφείο 510 (5οσ όροφοσ), 105 59 Ακινα 

Φθλ.: 210 727 7880 

E-mail: philman@philosophy.uoa.gr 

Ιςτότοποσ: https://philman.philosophy.uoa.gr 

 

https://philman.philosophy.uoa.gr/
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7.2.3 Δ.Σ.Ξ.Υ. «ΗΩΑ: ΘΘΙΜΘ, ΔΙΜΑΙΡ, ΕΧΗΩΙΑ» 
 

Διιδρυματικό Σρόγραμμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (Δ.Σ.Ξ.Υ.) 

«Ηϊα: Θκικι, Δίκαιο, Ευηωία» /  

«Animal Welfare, Ethics and the Law» 

του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ του Ε.Μ.Σ.Α. 

και του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Σαςτζρ (Ε.Ι.Σ.) 

Κδρυςθ και λειτουργία: ΦΕΜ 679/Β/03.03.2020, ΦΕΜ 1181/Β/07.04.2020 

• Διάρκεια φοίτθςθσ: ςυνολικά 3 ακαδθμαϊκά εξάμθνα (εξάμθνα Αϋ-Βϋ: μακιματα, 

εξάμθνο Γϋ: εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ)· ανϊτατοσ επιτρεπόμενοσ 

χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν: 5 ακαδθμαϊκά εξάμθνα. 

• Ξεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία: υποχρεωτικι 

Φίτλοσ διπλϊματοσ του Δ.Σ.Ξ.Υ.: 

• Δίπλωμα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (Δ.Ξ.Υ.) ςτο αντικείμενο «Θκικι Φιλοςοφία, Δίκαιο 

και Ευηωία των Ηϊων» / Master of Arts (MA) in Animal Welfare, Ethics and the Law 

Ζναρξθ λειτουργίασ του Δ.Σ.Ξ.Υ.: ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 

Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι του Δ.Σ.Ξ.Υ.: 

1) Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

2) Μακθγιτρια Βάνα Οικολαΐδου-Μυριανίδου, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

3) Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Ο. Σολίτθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

4) Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ευάγγελοσ Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

5) Δρ. Ευδοκία Μαραγκοφνθ, Διευκφντρια Ερευνϊν, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Σαςτζρ 

6) Δρ. Σθγι Νυμπζρθ, Διευκφντρια Ερευνϊν, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Σαςτζρ 

7) Δρ. Υωτθρία Χαραλάμπουσ, Διευκφντρια Ερευνϊν, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Σαςτζρ 

8) Εκπρόςωποσ φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν 

9) Εκπρόςωποσ φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν 

Υυντονιςτικι Επιτροπι του Δ.Σ.Ξ.Υ.: 

1) Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ευάγγελοσ Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

(Σρόεδροσ) 

2) Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

3) Δρ. Σθγι Νυμπζρθ, Διευκφντρια Ερευνϊν, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Σαςτζρ 

4) Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Ο. Σολίτθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

5) Δρ. Υωτθρία Χαραλάμπουσ, Διευκφντρια Ερευνϊν, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Σαςτζρ 

Διευκυντισ του Δ.Σ.Ξ.Υ.: Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ευάγγελοσ Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ 

Αναπλθρϊτρια Διευκφντρια του Δ.Σ.Ξ.Υ.: Μακθγιτρια Βάνα Οικολαΐδου-Μυριανίδου 
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Ακαδθμαϊκι Γραμματεία: Βαςιλικι Σρωτοπαπαδάκθ, ΞΑ 

Ϊρεσ γραφείου: Σαραςκευι, 12:00-18:00 

Διεφκυνςθ: Φιλοςοφικι Υχολι, Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, γραφείο 523Α (5οσ 

όροφοσ), 157 84 Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: 210 727 7668, fax: 210 727 7568 

E-mail: animalethics@philosophy.uoa.gr 

Ιςτότοποσ: https://animalethics.philosophy.uoa.gr/ 
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ΙV. ΥΣΡΧΔΕΥ: Γϋ ΜΧΜΝΡΥ ΥΣΡΧΔΩΟ 

 
ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΡΓΔΡΡ 

8. ΔΙΔΑΜΦΡΤΙΜΕΥ ΥΣΡΧΔΕΥ 

 

8.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Θ εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ μπορεί να διαρκεί από τρία (3) ζωσ ζξι (6) ζτθ. 

Σλθροφορίεσ και όλεσ οι ςυναφείσ με τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ διατάξεισ 

περιλαμβάνονται ςτον Μανονιςμό Διδακτορικϊν Υπουδϊν (ΦΕΜ 4235/Β/20.11.2019), ο 

οποίοσ παρατίκεται εν ςυνεχεία. Για όςουσ/όςεσ ζχουν ξεκινιςει τθν εκπόνθςθ 

διδακτορικισ διατριβισ πριν τθ δθμοςίευςθ του Μανονιςμοφ Διδακτορικϊν Διατριβϊν ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ ιςχφουν οι μεταβατικζσ διατάξεισ του Άρκρου 12 του 

Μανονιςμοφ. 

 

Μανονιςμόσ διδακτορικϊν ςπουδϊν 

www.philosophy.uoa.gr/didaktorikes-spoydes/kanonismos-didaktorikon-

spoydon.html 

 

 

8.2 Μανονιςμόσ διδακτορικϊν ςπουδϊν 

 

Άρκρο 1: Γενικζσ αρχζσ 
 

1. Φο Σρόγραμμα ∆ιδακτορικϊν Υπουδϊν παρζχει εξειδίκευςθ ςτα γνωςτικά πεδία του 

Φμιματοσ Φιλοςοφίασ. 

2. Φο Φμιμα Φιλοςοφίασ τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ του Ε.Μ.Σ.Α. απονζμει τον τίτλο 

του/τθσ ∆ιδάκτορα τθσ Φιλοςοφίασ (PhD) ωσ απόδειξθ τθσ ικανότθτασ για παραγωγι 

αυτοδφναμου επιςτθμονικοφ ζργου επί τθ βάςει γραπτισ πρωτότυπθσ ερευνθτικισ 

εργαςίασ (διδακτορικισ διατριβισ) και τθσ προφορικισ εξζταςθσ επί του περιεχομζνου τθσ 

διατριβισ και του επιςτθμονικοφ πεδίου ςτο οποίο εκπονικθκε θ διατριβι (υποςτιριξθ τθσ 

διατριβισ). 

3. Θ διατριβι ςυντάςςεται ςτθν ελλθνικι ι τθν αγγλικι ι τθν γαλλικι γλϊςςα. 

4. Αρμόδιο όργανο για τα κζματα των διδακτορικϊν ςπουδϊν είναι θ Υυνζλευςθ του 

Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

Άρκρο 2: Σροχποκζςεισ υποβολισ αίτθςθσ για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ 
 

1. Αίτθςθ για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ μποροφν να 

υποβάλουν οι κάτοχοι Διπλϊματοσ Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν Σανεπιςτθμίων και 

Φεχνολογικϊν Ανϊτατων Ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ, κακϊσ και οι κάτοχοι αναγνωριςμζνου 

ωσ ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ επιπζδου τθσ αλλοδαπισ. Ρι αιτιςεισ 
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υποβάλλονται κατόπιν προκιρυξθσ κζςεων υποψθφίων διδακτόρων από τθ Υυνζλευςθ του 

Φμιματοσ. Θ προκιρυξθ των κζςεων γίνεται δφο φορζσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ και οι 

αιτιςεισ κατατίκενται 1-10 Ρκτωβρίου και 1-10 Ξαρτίου εκάςτου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Θ 

κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ γίνεται ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ. 

2. Ειδικότερα, οι υποψιφιοι και οι υποψιφιεσ κα πρζπει να διακζτουν προπτυχιακζσ 

και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ Φιλοςοφία. Υε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ωσ Χποψιφιοι/εσ 

∆ιδάκτορεσ μποροφν να γίνονται δεκτοί/ζσ, πτυχιοφχοι ςυγγενϊν προσ τθ Φιλοςοφία 

γνωςτικϊν αντικειμζνων, κατόπιν ςαφϊσ αιτιολογθμζνθσ πρόταςθσ από τθν αρμόδια 

Φριμελι Επιτροπι εξζταςθσ των αιτιςεων. Φζτοιεσ περιπτϊςεισ περιλαμβάνουν μόνον 

όςουσ και όςεσ υποψθφίουσ μποροφν να επιδείξουν πλοφςιο ερευνθτικό ζργο (π.χ. ικανό 

αρικμό ερευνθτικϊν εργαςιϊν μεταπτυχιακοφ επιπζδου ι/και δθμοςιεφςεων ςε 

επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ 

διδακτορικισ διατριβισ), κακϊσ και ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ 

διδακτορικισ διατριβισ, µε τθν απαράβατθ προχπόκεςθ ότι θ προτεινόμενθ διατριβι 

αφορά τισ γνωςτικζσ περιοχζσ τθσ Φιλοςοφίασ. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ κακορίηεται από τθ 

Υυνζλευςθ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, τθν θμζρα αποδοχισ τθσ αίτθςθσ εκπόνθςθσ 

διδακτορικισ διατριβισ, αρικμόσ μακθμάτων του προπτυχιακοφ ι μεταπτυχιακοφ 

προγράμματοσ, ςτα οποία οφείλει να εξεταςτεί επιτυχϊσ ο υποψιφιοσ προτοφ προβεί ςτθν 

υποςτιριξθ τθσ διατριβισ του. Φα μακιματα αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα από ζξι. 

2. Φο κζμα τθσ υπό εκπόνθςθ διατριβισ πρζπει να ζχει άμεςθ ςχζςθ και ςυνάφεια µε τα 

γνωςτικά αντικείμενα του Φμιματοσ και να ανταποκρίνεται ςτθ φυςιογνωμία του. Φο κζμα, 

που ζχει προτείνει ο υποψιφιοσ διδάκτορασ ςτθν αίτθςι του, ςυηθτείται και 

οριςτικοποιείται από τθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ, κατόπιν ειςιγθςθσ του/τθσ 

προτεινόμενου/θσ ωσ επιβλζποντοσ/ουςασ. 

3. Εκπόνθςθ διδακτορικϊν διατριβϊν μπορεί να γίνει και ςτο πλαίςιο διεκνϊν 

ερευνθτικϊν προγραμμάτων ι ςυνεργαςιϊν µε ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα ι 

ερευνθτικά ινςτιτοφτα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, με τισ προχποκζςεισ που ορίηει θ 

νομοκεςία. Υε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ απονζμεται ο τίτλοσ του ∆ιδάκτορα τθσ Φιλοςοφίασ. Ρ 

τφποσ του τίτλου, ενιαίοσ ι χωριςτόσ, κα ορίηεται ςτο ειδικό πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ που 

υπογράφεται μεταξφ των ςυνεργαηόμενων φορζων. 

4. Σροχπόκεςθ για τθν αποδοχι αίτθςθσ υποψθφίου/ασ διδάκτορα είναι θ άριςτθ 

γνϊςθ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιςπανικά, Ιταλικά) επιπζδου 

Γ2/C2, ςτθν οποία ο/θ επιβλζπων/ουςα τθσ διατριβισ κρίνει ότι υπάρχει επαρκισ 

βιβλιογραφία για το προτεινόμενο κζμα τθσ διατριβισ. Υχετικό πιςτοποιθτικό πρζπει να 

κατατίκεται, μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά του υποψθφίου ι τθσ υποψθφίασ, ςτθν 

Γραμματεία του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ. 

 

Άρκρο 3: Χποβολι και ζγκριςθ αίτθςθσ 
 

Ρ/θ υποψιφιοσ/α διδάκτωρ υποβάλλει ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ γραπτι αίτθςθ 

για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, ζπειτα από ςυνεννόθςθ µε κακθγθτι του Φμιματοσ 

που κα αναλάβει και τον ρόλο του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ τθσ διατριβισ. 

Θ αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από: 

- Σλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα του/τθσ υποψθφίου/ασ και αναλυτικό υπόμνθμα 
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επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ και επιςτθμονικϊν δθμοςιευμάτων. 

- Φίτλουσ ςπουδϊν και αναλυτικι βακμολογία, κακϊσ και κάκε άλλο αποδεικτικό 

ςτοιχείο εκπαίδευςθσ ι επιμόρφωςθσ. Υτθν περίπτωςθ που οι τίτλοι ςπουδϊν ζχουν 

αποκτθκεί ςε ίδρυµα του εξωτερικοφ απαιτείται επίςθμθ μετάφραςι τουσ και αναγνϊριςι 

τουσ από τθν αρµόδια ελλθνικι αρχι (∆ΡΑΦΑΣ). 

- Σροτεινόμενο επιβλζποντα κακθγθτι, τίτλο και προςχζδιο τθσ διδακτορικισ διατριβισ 

ζκταςθσ 1500-3000 λζξεων (δίχωσ τθ βιβλιογραφία), ςτο οποίο κα διατυπϊνεται το 

ερευνθτικό πρόβλθμα, θ κεωρθτικι του κεμελίωςθ, οι ςτόχοι, οι υποκζςεισ ι τα 

ερωτιματα, θ μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί για τθ διερεφνθςι τουσ, τα 

προςδοκϊμενα αποτελζςματα, κακϊσ και ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα των φάςεων 

εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ. 

- Διατφπωςθ ςχετικοφ αιτιματοσ, αν θ διατριβι εκπονθκεί ςτθν αγγλικι ι γαλλικι 

γλϊςςα. 

- Διατφπωςθ ςχετικοφ αιτιµατοσ, ςτθν περίπτωςθ που θ διατριβι εκπονθκεί ςτο 

πλαίςιο ενόσ προγράμματοσ ςυνεργαςίασ µε άλλο εκπαιδευτικό ι ερευνθτικό ίδρυµα τθσ 

θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και ςχετικι βεβαίωςθ του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ του 

ςυνεργαηομζνου ιδρφματοσ. 

- Αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2/C2. Αυτό δεν χρειάηεται 

εάν ο υποψιφιοσ είναι πτυχιοφχοσ τθσ αλλοδαπισ και οι ςπουδζσ του ζχουν 

πραγματοποιθκεί ςε μια από τισ παρακάτω γλϊςςεσ: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 

Ιςπανικά, Ιταλικά. 

-Σριν από τθ διατφπωςθ του κζματοσ ο/θ υποψιφιοσ/α οφείλει να προςκομίςει 

ςτοιχεία από το Εκνικό Μζντρο Φεκμθρίωςθσ ότι δεν ζχει εκπονθκεί διατριβι µε το ίδιο 

κζμα ςε ελλθνικό Α.Ε.Ι. 

Αρμοδιότθτα για τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ζχει θ 

Υυνζλευςθ του Φμιματοσ ςτο οποίο κα εκπονθκεί θ διατριβι. Θ τριμελισ επιτροπι που κα 

οριςτεί ςυντάςςει ζκκεςθ και ενθμερϊνει τθν ειδικι βάςθ δεδομζνων του Φμιματοσ. 

 

Άρκρο 4: Επίβλεψθ και παρακολοφκθςθ τθσ διατριβισ 
 

1. Θ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ, ςτθν περίπτωςθ που κάνει δεκτι τθν αίτθςθ του/τθσ 

υποψθφίου/ασ, ορίηει τθν Φριμελι Υυμβουλευτικι Επιτροπι για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

διατριβισ, θ οποία αποτελείται από τον προτεινόμενο από τον υποψιφιο διδάκτορα 

επιβλζποντα και άλλα δφο μζλθ. Φα µζλθ τθσ Φριμελοφσ Υυμβουλευτικισ Επιτροπισ 

μποροφν να είναι µζλθ ∆.Ε.Σ. όλων των βακμίδων του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ ι άλλου 

Φμιματοσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ερευνθτζσ των βακμίδων Αϋ, Βϋ ι Γϋ από τα 

ερευνθτικά κζντρα του άρκρου 13Α του ν. 4310/2014, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ερευνθτικϊν κζντρων τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν. Υτθν Φριμελι Υυμβουλευτικι Επιτροπι 

μετζχει τουλάχιςτον ζνα (1) μζλοσ Δ.Ε.Σ. από τισ τρεισ πρϊτεσ βακμίδεσ του Φμιματοσ 

Φιλοςοφίασ. 

2. Ξε ευκφνθ του/τθσ Σροζδρου του Φμιματοσ, διοργανϊνεται κάκε χρόνο ςυνάντθςθ 

υποψθφίων διδακτόρων. Υτθ ςυνάντθςθ αυτι οι υποψιφιοι διδάκτορεσ παρουςιάηουν τθν 

ζρευνά τουσ ενϊπιον τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ τουσ επιτροπισ, μελϊν Δ.Ε.Σ., των 

υπολοίπων υποψθφίων διδακτόρων και φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν όλων των κφκλων. Θ 
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ςυμμετοχι των υποψθφίων διδακτόρων ςτθ ςυνάντθςθ είναι υποχρεωτικι. 

3. Για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τθσ διατριβισ, ο/θ υποψιφιοσ/α κα 

πρζπει να παρουςιάηει προφορικά και να υποβάλλει εγγράφωσ ετιςια ζκκεςθ προόδου τθσ 

διατριβισ του – ςτο τζλοσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, ςε θμερομθνία που ορίηεται από τθ 

Υυνζλευςθ του Φμιματοσ και ανακοινϊνεται εγκαίρωσ από τθ Γραμματεία – προσ κρίςθ 

ςτθν Φριµελι Υυμβουλευτικι Επιτροπι. Αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ προόδου, κακϊσ και ςχόλια 

επ’ αυτισ από τον/τθν επιβλζποντα/ουςα ι τθν τριμελι καταχωρίηονται ςτον ατομικό 

φάκελο του/τθσ υποψθφίου/ασ. Ρι βεβαιϊςεισ για τθν τιρθςθ τθσ προαναφερκείςασ 

διαδικαςίασ ςυνυποβάλλονται με τθ διδακτορικι διατριβι και ςυνιςτοφν κατ’ αρχάσ 

προχπόκεςθ αποδοχισ τθσ. 

4. Μάκε µζλοσ ∆.Ε.Σ. δεν μπορεί να επιβλζπει περιςςότερεσ των πζντε (5) διατριβϊν. Υε 

ειδικζσ περιπτϊςεισ, ο αρικμόσ αυτόσ επιτρζπεται να αυξθκεί με ζγκριςθ τθσ Υυνζλευςθσ 

του Φμιματοσ, αλλά δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να υπερβαίνει τον αρικμό των οκτϊ 

(8) διατριβϊν. 

5. Φα µζλθ τθσ Φριµελοφσ Επιτροπισ μποροφν ςε εξαιρετικζσ μόνον περιπτϊςεισ να 

παραιτθκοφν από τθν ιδιότθτά τουσ. 

6. Υε περίπτωςθ που ο/θ επιβλζπων/ουςα εκλείψει ι διαπιςτωμζνα αδυνατεί να 

τελζςει χρζθ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, θ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ, εκτιμϊντασ τισ 

περιςτάςεισ, ανακζτει ςε άλλον/θν τθν επίβλεψθ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ 

προθγοφμενεσ παραγράφουσ, φςτερα από αίτθςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ διδάκτορα και 

γνϊμθ του/τθσ προτεινόμενου/θσ επιβλζποντοσ/ουςασ. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, 

ανακζτει τθν επίβλεψθ ςε ζνα από τα άλλα δφο (2) μζλθ τθσ Φριμελοφσ Υυμβουλευτικισ 

Επιτροπισ, ακόμθ και κακ’ υπζρβαςθ του μζγιςτου αρικμοφ υποψθφίων διδακτόρων που 

βάςει του Μανονιςμοφ επιτρζπεται να ζχει υπό τθν επίβλεψι του/τθσ κάκε 

επιβλζπων/ουςα. Υε περίπτωςθ που ο/θ αρχικόσ/ι επιβλζπων/ουςα μετακινθκεί ςε άλλο 

Α.Ε.Ι. ι Φμιμα Α.Ε.Ι. ι ςυνταξιοδοτθκεί, ςυνεχίηει να τελεί χρζθ επιβλζποντοσ/ουςασ των 

διδακτορικϊν διατριβϊν που ζχει αναλάβει, και ο τίτλοσ απονζμεται από το Α.Ε.Ι., ςτο 

οποίο ανικει το Φμιμα, ςτο οποίο ξεκίνθςε θ εκπόνθςθ τθσ διατριβισ. 

7. Υτθ Γραμματεία του Φµιµατοσ δθμιουργείται βάςθ δεδομζνων υποψθφίων 

διδακτόρων, ςτθν οποία καταχωρίηονται το ονοματεπϊνυμο του/τθσ υποψθφίου/ασ 

διδάκτορα, το κζµα, ο επιβλζπων/ουςα και τα µζλθ τθσ Φριµελοφσ Υυμβουλευτικισ 

Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ τθσ διατριβισ, θ θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ του 

υποψθφίου, θ θμερομθνία ζγκριςθσ του κζµατοσ, θ κατάκεςθ ι µθ ετιςιασ ζκκεςθσ 

προόδου από τον/τθν υποψιφιο/α και τθν Φριµελι Υυμβουλευτικι Επιτροπι, θ 

παρακολοφκθςθ μακθμάτων ι ςεμιναρίων από τον/τθν υποψιφιο/α κ.λπ. Από τθν ζκκεςθ 

τθσ Επιτροπισ κα αξιολογείται θ πορεία τθσ διατριβισ και ειδικότερα αν ο/θ υποψιφιοσ/α 

είναι ενεργόσ/ι ι ανενεργόσ/ι. Υτθν ίδια βάςθ δεδομζνων καταχωρίηεται θ ετιςια 

παρουςίαςθ ι µθ τθσ προόδου τθσ διδακτορικισ διατριβισ από τον/τθν υποψιφιο/α ςτθν 

ετιςια ςυνάντθςθ υποψθφίων διδακτόρων, κακϊσ και θ τυχόν διάχυςθ (δθμοςίευςθ ι 

παρουςίαςθ ςε ςυνζδρια) αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ. Σρόςβαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο 

αρχείο μπορεί να ζχει κάκε µζλοσ ∆.Ε.Σ. του Φμιματοσ. 

8. Επίςθσ, τα ονόματα των υποψθφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελϊν Δ.Ε.Σ ι 

ερευνθτϊν, οι τίτλοι των εκπονοφμενων διδακτορικϊν διατριβϊν, κακϊσ και θ θμερομθνία 

εγγραφισ των υποψθφίων διδακτόρων, αναρτϊνται από τθν Γραμματεία του Φμιματοσ 
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ςτον διαδικτυακό του τόπο ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

 

Άρκρο 5: Ιδιότθτα ενεργοφ εγγεγραμμζνου υποψθφίου διδάκτορα 
 

Ρ/θ υποψιφιοσ/α διδάκτορασ βρίςκεται ςε διαρκι ςυνεργαςία µε τα µζλθ τθσ 

Φριµελοφσ Υυμβουλευτικισ Επιτροπισ, θ οποία ςυντάςςει ςτο τζλοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ 

ζτουσ ζκκεςθ για τθν πορεία τθσ διατριβισ. Υε περίπτωςθ που ο/θ υποψιφιοσ/α δεν ζχει 

ςυνεργαςκεί για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ µε τα µζλθ τθσ Επιτροπισ, ο/θ επιβλζπων/ουςα τθσ 

διατριβισ ζχει τθ δυνατότθτα µε ειςιγθςι το ςτο Φμιμα να ηθτιςει τθ διαγραφι του/τθσ 

υποψθφίου/ασ και τθν παραίτθςι του από µζλοσ τθσ Φριµελοφσ Υυμβουλευτικισ 

Επιτροπισ. 

 

Άρκρο 6: Χποχρεϊςεισ και δικαιϊματα υποψθφίων διδακτόρων 
 

1.Ματά περίπτωςθ θ Φριµελισ Επιτροπι δφναται να ςυςτινει κφκλο μακθμάτων για 

παρακολοφκθςθ από τον/τθν υποψιφιο/α διδάκτορα, αν το κεωρεί απαραίτθτο για τθν 

εκπόνθςθ τθσ διατριβισ του/τθσ. Αυτό ςυμβαίνει με απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ του 

Φμιματοσ, τθν θμζρα που αποφαςίηεται αν κα γίνει δεκτό το αίτθμα αποδοχισ τθσ αίτθςθσ 

εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ. Υυγκεκριμζνα, οι υποψιφιοι/εσ διδάκτορεσ: 

- Ζχουν τθ δυνατότθτα διεξαγωγισ μζρουσ τθσ ζρευνάσ τουσ ςε άλλο ίδρυμα, ινςτιτοφτο 

ι ερευνθτικό κζντρο τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. 

- Ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ςε ςυνζδρια, θμερίδεσ ι εργαςτιρια τόςο ςτθν 

θμεδαπι όςο και ςτθν αλλοδαπι και γενικότερα να υποςτθρίηουν τθν ακαδθμαϊκι 

λειτουργία του Φμιματοσ. 

- Ζχουν προαιρετικά τθ δυνατότθτα διδαςκαλίασ φροντιςτθριακϊν μακθμάτων ςε 

ςυνεργαςία με τα ενδιαφερόμενα μζλθ Δ.Ε.Σ. ζπειτα από ζγκριςθ τθσ Υυνζλευςθσ: με 

πρόταςθ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ και κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Σαιδείασ και 

Ρικονομικϊν μπορεί να ανατίκεται ςε υποψιφιουσ/εσ διδάκτορεσ θ επικουρία μελϊν 

Δ.Ε.Σ. ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμιςκία που επιβαρφνει τον 

προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ (άρκρο 9, παράγραφοσ 3, εδάφιο ε, του ν. 3685/2008). 

Χποψιφιοι/εσ διδάκτορεσ που εμπίπτουν ςτο άρκρο 19 παρ. 4 του ν. 4452/2017 δφναται να 

προςλαμβάνονται ωσ ακαδθμαϊκοί υπότροφοι διά πράξεωσ του Φμιματοσ με ςχζςθ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου για τθ διεξαγωγι διδακτικοφ, ερευνθτικοφ, 

επιςτθμονικοφ, οργανωτικοφ, εργαςτθριακοφ ζργου κακοριηόμενου δια τθσ ςυμβάςεωσ. Θ 

προκιρυξθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου γίνεται ζπειτα από ζγκριςθ από τθ Υυνζλευςθ του 

Φμιματοσ. Θ διάρκεια τθσ ςυμβάςεωσ κακορίηεται μζχρι ζνα πανεπιςτθμιακό ζτοσ κατά 

περίπτωςθ. Δφναται αυτι να ανανεϊνεται ι να παρατείνεται, πλθν όμωσ ο ςυνολικόσ 

χρόνοσ πρόςλθψθσ δεν δφναται να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιςτθμιακά ζτθ. Θ απαςχόλθςθ 

των ανωτζρω δφναται να είναι πλιρθσ ι μερικι και θ κάλυψθ τθσ αποηθμίωςισ τουσ κα 

γίνεται από υποτροφίεσ και πόρουσ που κα εξαςφαλίηει το Φμιμα, χωρίσ αφξθςθ τθσ 

κρατικισ επιχοριγθςθσ προσ το οικείο Α.Ε.Ι. και ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Επίςθσ, όλοι ανεξαιρζτωσ οι υποψιφιοι/εσ διδάκτορεσ υποχρεοφνται να 

παρακολουκοφν τθ ςυνάντθςθ για τουσ υποψθφίουσ/εσ διδάκτορεσ, θ οποία οργανϊνεται 

από τον/τθν Σρόεδρο του Φμιματοσ και διεξάγεται μια φορά ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ. Θ 

ςυνάντθςθ μπορεί να περιλαμβάνει ειςθγιςεισ µελϊν ∆.Ε.Σ. του Ε.Μ.Σ.Α. ι άλλων 



[115] 

Ιδρυμάτων. Υτθ ςυνάντθςθ αυτι οι υποψιφιοι/εσ παρουςιάηουν τα ερευνθτικά τουσ ςχζδια 

και τα ευριματά τουσ. 

2. Ρι διδακτορικζσ ςπουδζσ προςφζρονται δωρεάν. Ρι υποψιφιοι/εσ διδάκτορεσ 

διατθροφν μζχρι πζντε (5) πλιρθ ακαδθμαϊκά ζτθ από τθν πρϊτθ εγγραφι τουσ, όλα τα 

δικαιϊματα και τισ παροχζσ που προβλζπονται και για τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ του 

δεφτερου κφκλου ςπουδϊν, όπωσ ορίηονται ςτουσ οικείουσ Μανονιςμοφσ. Ξζχρι και πζντε 

(5) ζτθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ, διατθροφν δικαιϊματα 

πρόςβαςθσ, δανειςμοφ και χριςθσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν των πανεπιςτθμιακϊν 

βιβλιοκθκϊν. 

 

Άρκρο 7: Χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ 
 

Θ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ ορίηεται ςε 3 ζτθ (ελάχιςτο) και 6 ζτθ (μζγιςτο). Ρ 

χρόνοσ αυτόσ μπορεί να παρατακεί ςε εξαιρετικζσ µόνο περιπτϊςεισ. Θ αίτθςθ παράταςθσ 

μπορεί να γίνει δεκτι µόνο ςτθν περίπτωςθ που οι λόγοι τεκμθριϊνονται επαρκϊσ από 

τον/τθν υποψιφιο/α και παράλλθλα βεβαιϊνεται από τθν Φριµελι Υυμβουλευτικι 

Επιτροπι ότι ο/θ υποψιφιοσ/α ζχει ιδθ ςθμειϊςει ςθμαντικι πρόοδο ςτο ερευνθτικό του 

ζργο. Θ αίτθςθ για παράταςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ τθσ διατριβισ ςυνοδεφεται από 

ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, το οποίο δεν μπορεί να εκτείνεται πζραν του ζτουσ. Ξετά 

το πζρασ των οριηόμενων χρονικϊν ορίων ο επιβλζπων ι θ επιβλζπουςα αιτείται γραπτϊσ 

ςτθ Γραμματεία του Φµιµατοσ τθ διαγραφι του/τθσ ςυγκεκριμζνου/θσ υποψθφίου/ασ 

διδάκτορα. 

 

Άρκρο 8: Ξορφι τθσ διατριβισ 
 

Θ διατριβι πρζπει να αποτελεί µία ολοκλθρωμζνθ ερευνθτικι εργαςία, µε ςυνοχι και 

νοθματικά ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ τα επί μζρουσ τμιματά τθσ (κεφάλαια, ενότθτεσ). Δεν 

μπορεί να γίνει δεκτι ωσ διδακτορικι διατριβι, κείμενο το οποίο αποτελείται από τμιματα 

χαλαρά ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ. Θ διατριβι πρζπει, επίςθσ, να αποδεικνφει ότι ο/θ 

ςυντάκτθσ τθσ είναι ικανόσ/ι να δομιςει αυτοδφναμα µια επιςτθμονικι-ερευνθτικι 

εργαςία, θ οποία κα αποτελεί εμβάκυνςθ ςε ζνα επιςτθμονικό πεδίο, κα είναι πρωτότυπθ 

και κα ςυνειςφζρει ςτθν εξζλιξθ του ςυγκεκριμζνου πεδίου. 

Θ ζκταςθ τθσ διατριβισ κα πρζπει να υπερβαίνει τισ 100.000 λζξεισ, µε διάςτιχο 1,5 και 

γραμματοςειρά Times New Roman. 

Φο εξϊφυλλο και θ πρϊτθ ςελίδα τθσ διατριβισ πρζπει να ζχουν τθν ακόλουκθ μορφι: 

 

(εξϊφυλλο) 

Φίτλοσ ιδρφματοσ ………………………….. 

(πρϊτθ ςελίδα) 

……………………….. 

Φίτλοσ διατριβισ…………………………….. 

∆ιδακτορικι διατριβι Χποβλθκείςα 

υπό………………………………………………… 

Φριμελισ Υυμβουλευτικι Επιτροπι: 
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1.…………………………….., Επιβλζπων/ουςα 

2.…………………………….., Ξζλοσ 

3.…………………………….., Ξζλοσ 

Θμερομθνία προφορικισ εξζταςθσ……… 

 

Άρκρο 9: Αξιολόγθςθ και εξζταςθ τθσ διατριβισ 
 

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγγραφισ, θ διατριβι κατατίκεται ςτον/θν 

επιβλζποντα/ουςα, µε τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ οποίου/ασ αποςτζλλεται ςτθ ςυνζχεια 

ςτα άλλα δφο µζλθ τθσ Φριµελοφσ Υυμβουλευτικισ Επιτροπισ για αξιολόγθςι τθσ. Φα µζλθ 

τθσ Επιτροπισ ςυντάςςουν τθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ διατριβισ, θ οποία κοινοποιείται 

ςτον/θν υποψιφιο/α και παράλλθλα κατατίκεται ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ, μαηί με 

αναφορά ελζγχου λογοκλοπίασ. Θ ζκκεςθ ςυντάςςεται ςε διάςτθμα 6 μθνϊν (το αργότερο) 

από τθν παραλαβι τθσ διατριβισ από τθν Επιτροπι. Μαμία διδακτορικι διατριβι δεν κα 

μπορεί να υποςτθριχκεί, χωρίσ να περιζχει επιςκόπθςθ βιβλιογραφίασ των πζντε 

τελευταίων ετϊν. Υτθν περίπτωςθ µθ ςφμφωνθσ άποψθσ τθσ τριμελοφσ, θ διατριβι 

επιςτρζφεται ςτον/θν υποψιφιο/α µε ςυγκεκριμζνεσ παρατθριςεισ για βελτίωςθ. Φα µζλθ 

τθσ τριμελοφσ επιτροπισ διατυπϊνουν γραπτϊσ τισ παρατθριςεισ τουσ ςτον/θν 

υποψιφιο/α διδάκτορα ςε διάςτθµα δφο (2) μθνϊν από τθ ςτιγμι που κατζκεςε το προϊόν 

τθσ ζρευνάσ του. Ρι ςυγκεκριμζνεσ παρατθριςεισ κα καταχωρίηονται ςτθν ειδικι βάςθ 

δεδομζνων. Ρ/θ υποψιφιοσ/α διδάκτορασ δεςμεφεται ότι ςε εφλογο χρονικό διάςτθµα κα 

προβεί ςτισ προτεινόμενεσ διορκϊςεισ/βελτιϊςεισ και κα κατακζςει εκ νζου το παραχκζν 

ζργο προσ κρίςθ ςτθν επιτροπι. 

Υτθν περίπτωςθ κετικισ ειςιγθςθσ, ο/θ υποψιφιοσ/α κατακζτει αίτθςθ ςτθ Γραμματεία 

του Φμιματοσ για εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ κρίςθσ τθσ διατριβισ. Ξετά τον οριςμό τθσ 

επταμελοφσ επιτροπισ, οι υποψιφιοι/εσ διδάκτορεσ είναι υποχρεωμζνοι: 

- να κατακζςουν τθ διατριβι ςτα μζλθ τθσ επταμελοφσ ςε επτά αντίτυπα, ςε ψθφιακι ι 

ζντυπθ μορφι κατά τθν κρίςθ των μελϊν τθσ επταμελοφσ, 

- να κατακζςουν περίλθψθ τθσ διατριβισ τουσ ζκταςθσ 20 ςελίδων ςτθν ελλθνικι, εάν θ 

διατριβι ζχει γραφεί ςε ξζνθ γλϊςςα. 

Ξαηί με τθν αίτθςθ ο/θ υποψιφιοσ/α κα πρζπει να κατακζςει είτε αντίτυπα δφο 

τουλάχιςτον δθμοςιεφςεων του επιςτθμονικοφ πεδίου ςτο οποίο εκπονείται θ διδακτορικι 

διατριβι ςε ελλθνικά και διεκνι ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ (ι βεβαίωςθ 

των κριτϊν ότι το ςχετικό κείμενο γίνεται δεκτό προσ δθμοςίευςθ), ι αποδεικτικά 

ςυμμετοχισ ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ με κριτζσ, ι βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςε δφο 

επιςτθμονικά ςυνζδρια ςχετικά με το πεδίο των ερευνϊν του. Επίςθσ, κατατίκεται 

βεβαίωςθ ςυμμετοχισ του/τθσ ςτθν ετιςια ςυνάντθςθ των υποψθφίων διδακτόρων. 

Θ Επταμελισ Επιτροπι ςυγκροτείται µε πρόταςθ του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ τθσ 

διατριβισ προσ τθ Υυνζλευςθ του Φµιµατοσ, θ οποία επικυρϊνει τθ ςυγκρότθςθ τθσ 

Επιτροπισ. Θ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ ορίηει Επταμελι Εξεταςτικι Επιτροπι για τθν κρίςθ 

τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ. Υτθν επταμελι εξεταςτικι επιτροπι μετζχουν τα μζλθ τθσ 

τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ – εκτόσ από τα αφυπθρετιςαντα μζλθ αυτισ, τα 

οποία με απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ αντικακίςτανται από ιςάρικμα μζλθ 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία –, κακϊσ και τζςςερα (4) επιπλζον μζλθ, που 
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πλθροφν τα κριτιρια ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Φα αφυπθρετιςαντα μζλθ τθσ 

τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, που αντικαταςτάκθκαν, μποροφν να παρίςτανται 

ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

Υτθ ςυνζχεια, θ Γραμματεία του Φμιματοσ, ςε ςυνεννόθςθ µε τα µζλθ τθσ Επιτροπισ, 

κακορίηει τθν θμερομθνία τθσ προφορικισ δοκιμαςίασ. Ξζλθ τθσ Επταμελοφσ Επιτροπισ 

μποροφν να είναι και µζλθ άλλου ιδρφματοσ, τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, ςυναφοφσ µε το 

κζµα τθσ διατριβισ αντικειμζνου, που ζχουν δικαίωμα επίβλεψθσ και αξιολόγθςθσ 

διδακτορικϊν διατριβϊν. Φο χρονικό διάςτθµα μεταξφ ςφνταξθσ και υπογραφισ τθσ 

ζκκεςθσ από τθν Φριµελι Υυμβουλευτικι Επιτροπι και τθσ προφορικισ υποςτιριξθσ τθσ 

διατριβισ ορίηεται ςε ζναν μινα το ελάχιςτο και δφο μινεσ το μζγιςτο. Δεν μποροφν, όμωσ, 

να εξετάηονται περιςςότερεσ των δφο διατριβϊν ανά μινα, ενϊ θ διαδικαςία εξζταςθσ 

διατριβϊν δεν μπορεί να παρατείνεται πζραν του Ιουνίου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Θ 

προφορικι δοκιμαςία είναι δθμόςια και αναγγζλλεται εγκαίρωσ θ πρόςκλθςθ ςτον 

ιςτότοπο του Φμιματοσ. 

Ματά τθν προφορικι δοκιμαςία –που διαρκεί τουλάχιςτον μία (1) ϊρα – ο/θ 

υποψιφιοσ/α παρουςιάηει ενϊπιον τθσ Επταμελοφσ Επιτροπισ, ςε διάςτθµα είκοςι (20) 

περίπου λεπτϊν τθσ ϊρασ, τα βαςικά ςθμεία τθσ διατριβισ του (ςτόχουσ, μεκοδολογία, 

αποτελζςματα) και ςτθ ςυνζχεια δζχεται ερωτιςεισ από τθν Επιτροπι επί του 

περιεχομζνου τθσ διατριβισ κακϊσ και επί του επιςτθμονικοφ πεδίου ςτο οποίο 

εκπονικθκε θ διατριβι. Ξε τθν προφορικι εξζταςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ ολοκλθρϊνεται 

θ διαδικαςία εκπόνθςθσ τθσ διατριβισ και απονζμεται ο τίτλοσ του ∆ιδάκτορα Φιλοςοφίασ 

µε τθν ανάλογθ αξιολόγθςθ, ιτοι: 

Διάκριςθ: 

Άριςτα (8,6-10) 

Νίαν καλϊσ (6,6-8,5) 

Μαλϊσ (5-6,5) 

Θ αξιολόγθςθ κα πρζπει να γίνεται µε βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια, όπωσ κάλυψθ 

πρόςφατθσ βιβλιογραφίασ, ερευνθτικι πρωτοτυπία, μεκοδολογία, προςφορά νζασ γνϊςθσ, 

γλωςςικι δομι, αιςκθτικι, τιρθςθ προδιαγραφϊν χριςθσ τθσ βιβλιογραφίασ (πρότυπο 

APA). Φο Φμιμα δεν μπορεί να απονζμει διάκριςθ ςε περιςςότερεσ των μια διατριβϊν ανά 

ακαδθμαϊκό ζτοσ, με πολφ αυςτθρά κριτιρια και με αντίςτοιχθ αιτιολόγθςθ. 

Αν θ διατριβι ζχει λάβει κετικι αξιολόγθςθ από τθν Φριµελι Υυμβουλευτικι Επιτροπι, 

αλλά ο/θ υποψιφιοσ/α απορρίφκθκε κατά τθν προφορικι εξζταςθ, τότε επαναλαμβάνεται 

θ προφορικι εξζταςθ μζςα ςε διάςτθµα όχι μεγαλφτερο των ζξι και όχι μικρότερο των 

τριϊν μθνϊν. Ρ/θ υποψιφιοσ/α ζχει τθ δυνατότθτα μιασ µόνο επανάλθψθσ τθσ 

προφορικισ εξζταςθσ. 

 

Άρκρο 10: Δθμοςίευςθ τθσ διατριβισ 
 

Υτθν περίπτωςθ αποδοχισ τθσ διατριβισ και επιτυχίασ του/τθσ υποψθφίου/ασ κατά τθν 

προφορικι εξζταςθ, ο/θ υποψιφιοσ/α κα πρζπει να κατακζςει ζνα αντίτυπο τθσ διατριβισ 

και ζνα ψθφιακό αρχείο τθσ ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Υχολισ και το ΕΜΦ. Δεν μπορεί να 

απονεμθκεί ο τίτλοσ του διδάκτορα αν δεν ζχει κατατεκεί θ διατριβι ςτο Εκνικό Μζντρο 

Φεκμθρίωςθσ, ςφμφωνα µε τα προβλεπόμενα. Υτθν περίπτωςθ δθμοςίευςθσ τθσ διατριβισ 
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κα πρζπει να αναγράφεται ςτο οπιςκόφυλλο ότι πρόκειται για διδακτορικι διατριβι που 

εκπονικθκε ςτο ςυγκεκριμζνο Φμιμα. Θα πρζπει, επίςθσ, να αναγράφεται θ θμερομθνία 

τθσ προφορικισ εξζταςθσ, κακϊσ και τα µζλθ τθσ Φριµελοφσ Υυμβουλευτικισ Επιτροπισ. Υε 

περίπτωςθ δθμοςίευςθσ τμθμάτων τθσ διατριβισ µε οποιαδιποτε μορφι (βιβλίο, 

κεφάλαια ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ, άρκρα ςε περιοδικά, θλεκτρονικά κείμενα κ.λπ.), κα 

πρζπει να υπάρχει παραπομπι ςτθν οποία να διευκρινίηεται ότι πρόκειται για τμιματα τθσ 

διατριβισ. 

 

Άρκρο 11: Νόγοι ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ και αφαίρεςθσ του τίτλου 
 

Θ διαδικαςία απονομισ του τίτλου του διδάκτορα τθσ Φιλοςοφίασ ακυρϊνεται ι 

αφαιρείται ο ιδθ απονεμθκείσ τίτλοσ ςτισ περιπτϊςεισ που α) ο/θ υποψιφιοσ/α 

διδάκτορασ δεν πλθροφςε τισ προχποκζςεισ για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ και 

παραπλάνθςε τθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ προςκομίηοντασ πλαςτά δικαιολογθτικά, β) θ 

διατριβι είτε δεν αποτελεί αυτοδφναμο επιςτθμονικό ζργο, είτε αποτελεί προϊόν 

λογοκλοπίασ ι γραφισ από ξζνο χζρι. Αρμόδια ςε κάκε περίπτωςθ είναι θ Υυνζλευςθ του 

Φμιματοσ, κατόπιν ειςιγθςθσ από επιτροπι μελϊν Δ.Ε.Σ. και αφοφ προθγουμζνωσ δοκεί θ 

δυνατότθτα ςτον/θν υπόλογο να εκκζςει, προφορικϊσ ι γραπτϊσ, τισ απόψεισ του επί του 

κζματοσ. 

Ρ/θ υποψιφιοσ/α διδάκτορασ υποχρεοφται να αναφζρει με τον ενδεδειγμζνο 

επιςτθμονικό τρόπο, δθλαδι μζςω βιβλιογραφικϊν παραπομπϊν, τθ χρθςιμοποίθςθ του 

ζργου και των απόψεων άλλων. Θ χρθςιμοποίθςθ εργαςίασ άλλου (ακόμθ και 

δθμοςιευμζνων μελετϊν του ιδίου του υποψθφίου) χωρίσ τθ δζουςα αναφορά ι θ 

μεταφορά από αυτιν τθν εργαςία αποςπαςμάτων χωρίσ αυτό να κακίςταται εμφανζσ, 

δθλαδι, χωρίσ να τοποκετείται το απόςπαςμα ςε ειςαγωγικά, αποτελεί λογοκλοπία. 

 

Άρκρο 12: Ξεταβατικζσ διατάξεισ 
 

Ρι υποψιφιοι/εσ διδάκτορεσ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ μετά τθν ζγκριςθ του παρόντοσ 

Μανονιςμοφ Διδακτορικϊν Υπουδϊν εντάςςονται αυτοδίκαια ςτον παρόντα Μανονιςμό. Ρι 

προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 9 ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ και διάχυςθ τθσ 

επιςτθμονικισ ζρευνασ του/τθσ υποψθφίου/ασ διδάκτορα πριν από τθν προφορικι 

δοκιμαςία ιςχφουν για όςουσ ζγιναν δεκτοί μετά τθν 01-01-2018. 

ςα κζματα δεν ρυκμίηονται ςτον παρόντα Μανονιςμό κα ρυκμίηονται από τα αρμόδια 

όργανα του Φμιματοσ και του Ιδρφματοσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

3. ςοι/εσ υποψιφιοι/εσ διδάκτορεσ του Φμιματοσ βρίςκονται εγγεγραμμζνοι/εσ ςτο 

ζκτο και περιςςότερα ζτθ ςπουδϊν, υποχρεοφνται να ολοκλθρϊςουν τθ διδακτορικι 

διατριβι εντόσ είκοςι τεςςάρων μθνϊν (δφο ετϊν) από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ 

Μανονιςμοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ. 

Θ μθ ολοκλιρωςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ μετά τθν παρζλευςθ των παραπάνω 

χρονικϊν ορίων ςυνεπάγεται τθν οριςτικι διαγραφι των ςυγκεκριμζνων υποψθφίων 

διδακτόρων. 
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V. ΞΕΦΑΔΙΔΑΜΦΡΤΙΜΘ ΕΤΕΧΟΑ 

 
ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΕΟΑΦΡ 

9. ΞΕΦΑΔΙΔΑΜΦΡΤΙΜΘ ΕΤΕΧΟΑ 

 

9.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Φο Φμιμα Φιλοςοφίασ παρζχει τθ δυνατότθτα ςε επιςτιμονεσ για διεξαγωγι 

μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςε τομείσ που εμπίπτουν ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ Φιλοςοφίασ. 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για διεξαγωγι μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ζχουν οι κάτοχοι 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ Φιλοςοφίασ ι ευρφτερα ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν από ΑΕΙ τθσ 

θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ. 

Σλθροφορίεσ και όλεσ οι ςυναφείσ με τθ διεξαγωγι μεταδιδακτορικισ ζρευνασ διατάξεισ 

περιλαμβάνονται ςτον Μανονιςμό Ξεταδιδακτορικισ Ζρευνασ, ο οποίοσ ζχει εγκρικεί από 

τθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ και παρατίκεται εν ςυνεχεία. 

 

Μανονιςμόσ Mεταδιδακτορικισ Ζρευνασ 

www.philosophy.uoa.gr/metadidaktoriki-ereyna 

 

 

 

9.2 Μανονιςμόσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

 

Άρκρο 1: Ρργάνωςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 
 

1. Φο Φμιμα Φιλοςοφίασ του Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

(Ε.Μ.Σ.Α.) παρζχει τθ δυνατότθτα διεξαγωγισ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςε επιςτιμονεσ ςε 

τομείσ που εμπίπτουν ςτο γνωςτικό πεδίο τθσ Φιλοςοφίασ. 

2. Βαςικοί ςτόχοι τθσ εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ είναι: 

α) Θ επζκταςθ τθσ ειδίκευςθσ ι των αποτελεςμάτων που ζχουν αποκτθκεί με τθ 

διδακτορικι διατριβι των ερευνθτϊν/τριϊν ςε νζεσ επιςτθμονικζσ κατευκφνςεισ που 

ενδιαφζρουν το Φμιμα. 

β) Θ ενίςχυςθ επιςτθμόνων ικανϊν να ςυμβάλλουν ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ, τθσ 

ζρευνασ και των εφαρμογϊν τθσ. 

γ) Θ ποιοτικι και ποςοτικι αναβάκμιςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ. 

δ) Θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων και θ μεταφορά τεχνογνωςίασ. 

ε) Θ ανάδειξθ του ακαδθμαϊκοφ κφρουσ και θ διεκνισ διάκριςθ του ερευνθτικοφ ζργου του 

Φμιματοσ Φιλοςοφίασ του Ε.Μ.Σ.Α. 
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Άρκρο 2: Διαδικαςία ζγκριςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 
 

1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για διεξαγωγι μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ζχουν οι 

κάτοχοι Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ Φιλοςοφίασ ι ευρφτερα ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν από 

ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν από ιδρφματα τθσ 

αλλοδαπισ. 

2. Ρι υποψιφιοι/εσ οφείλουν να ζχουν άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία κα 

εκπονθκεί θ μεταδιδακτορικι ζρευνα. Θ γνϊςθ αυτι τεκμαίρεται με τθν κατάκεςθ τίτλων 

ςπουδϊν ι διπλωμάτων από αναγνωριςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ.  

3. Φο Φμιμα εκδίδει προκιρυξθ κζςεων μεταδιδακτόρων ι δζχεται αιτιςεισ για 

μεταδιδακτορικι ζρευνα ςτθν ζναρξθ κάκε χειμερινοφ και εαρινοφ εξαμινου εκάςτου 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Θ πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 

αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Φμιματοσ, κακϊσ και του Σανεπιςτθμίου. 

4. Υτθν αίτθςθ αναγράφεται το μζλοσ του Φμιματοσ υπό τθν επίβλεψθ του/τθσ 

οποίου/ασ κα πραγματοποιιςει ο υποψιφιοσ τθ μεταδιδακτορικι ζρευνα και 

επιςυνάπτονται τα ακόλουκα απαραίτθτα δικαιολογθτικά: 

α) αντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων 

ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, 

β) αντίγραφο – εφόςον υπάρχει – Διπλϊματοσ Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν ΑΕΙ τθσ 

θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ (βάςει του καταλόγου 

αναγνωριςμζνων Φμθμάτων των Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ από τον ΔΡΑΦΑΣ), 

γ) αντίγραφο Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ από ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν 

αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ (βάςει του καταλόγου αναγνωριςμζνων 

Φμθμάτων των Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ από τον ΔΡΑΦΑΣ), 

δ) αναλυτικό Βιογραφικό Υθμείωμα, 

ε) κατάλογοσ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν που ζχουν εκπονθκεί/δθμοςιευκεί, 

ςτ) δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ, είτε από Μακθγθτζσ/Μακθγιτριεσ ΑΕΙ, είτε από 

Ερευνθτζσ Α’, Β’ ι Γ’ βακμίδασ, κατόχουσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ, αναγνωριςμζνου 

Ερευνθτικοφ Μζντρου του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ, 

η) πρόταςθ εκπόνθςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, θ οποία ςυγκροτείται από 

βιβλιογραφικά τεκμθριωμζνθ αναςκόπθςθ τθσ ερευνθτικισ περιοχισ, αντικείμενο ζρευνασ 

και προςδοκϊμενουσ ςτόχουσ, μεκοδολογία, χρονοδιάγραμμα, λζξεισ-κλειδιά (από 2 ζωσ 

5). Θ ζκταςι τθσ κα πρζπει να κυμαίνεται από 3000-4000 λζξεισ, 

θ) επιςτολι αποδοχισ επίβλεψθσ από μζλοσ του Φμιματοσ. 

5. Θ Γραμματεία του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ προβαίνει ςε ζλεγχο νομιμότθτασ και 

πλθρότθτασ όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν και προωκεί τθν αίτθςθ ςτθ 

Υυνζλευςθ του Φμιματοσ. 

6. Ρ Σρόεδροσ του Φμιματοσ ορίηει τριμελι Επιτροπι από μζλθ του Φμιματοσ για τθν 

εξζταςθ τθσ πρόταςθσ. Θ Επιτροπι εξετάηει τθ ςυνάφεια τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ με τα 

γνωςτικά αντικείμενα που καλφπτει το Φμιμα, κακϊσ και τισ ερευνθτικζσ περιοχζσ που 

κεραπεφει ι επικυμεί να κεραπεφςει το Φμιμα και εφόςον τεκμθριϊνεται θ ςκοπιμότθτα 

υλοποίθςθσ τθσ προτεινομζνθσ ζρευνασ προωκεί τθν πρόταςθ ςτθ Υυνζλευςθ του 

Φμιματοσ για τθν ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ. 
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7. Ρ/Θ Επιβλζπων/ουςα κα πρζπει να ανικει ςτθ βακμίδα του/τθσ 

Μακθγθτι/Μακθγιτριασ ι του/τθσ Αναπλθρωτι/Αναπλθρϊτριασ Μακθγθτι/Μακθγιτριασ ι 

του/τθσ Επίκουρου Μακθγθτι/Μακθγιτριασ ι να είναι αφυπθρετοφν μζλοσ και κα πρζπει να 

ζχει το ίδιο γνωςτικό αντικείμενο ι να δραςτθριοποιείται ςτθν ίδια ι ςυγγενι επιςτθμονικι 

περιοχι με αυτιν ςτθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/α διεξάγει τθ μεταδιδακτορικι ζρευνα. Ρ/Θ 

Επιβλζπων/ουςα μπορεί να είναι διαφορετικόσ/ι από εκείνον που προτείνει ο/θ 

αιτϊν/οφςα μόνο ζπειτα από ειδικά τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ. Ρ/Θ 

Επιβλζπων/ουςα δεν μπορεί ταυτόχρονα να εποπτεφει περιςςότερεσ από τρεισ (3) 

μεταδιδακτορικζσ ζρευνεσ.  

8. Υε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ερευνθτισ ζχει επιτφχει υποτροφία με διαδικαςία 

επιλογισ, θ αίτθςι του δεν εξετάηεται από τριμελι επιτροπι, αλλά υποβάλλεται απευκείασ 

ςτθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ προσ ζγκριςθ. Υτθν ίδια ςυνεδρίαςθ θ Υυνζλευςθ ορίηει και 

τον/τθν επιβλζποντα/ουςα κακθγθτι/κακθγιτρια – εάν δεν ζχει προτακεί από τον 

υποψιφιο. 

9. Υε περίπτωςθ προκιρυξθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, ο οριςμόσ του/τθσ 

επιβλζποντοσ/ουςασ κακθγθτι/κακθγιτριασ γίνεται από τθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ. Υε 

περίπτωςθ διατμθματικισ ζρευνασ, ο οριςμόσ του επιβλζποντοσ γίνεται από τθν Μοςμθτεία 

τθσ Υχολισ ι των Υχολϊν που εμπλζκονται, μετά τθν ζγκριςθ τθσ ζρευνασ από τισ 

Υυνελεφςεισ των Φμθμάτων. 

10. Θ Υυνζλευςθ ορίηει, για κάκε ερευνθτι, δφο (2) μζλθ, που ανικουν ςτθ βακμίδα 

του/τθσ Μακθγθτι/Μακθγιτριασ ι του/τθσ Αναπλθρωτι/Αναπλθρϊτριασ Μακθγθτι/ 

Μακθγιτριασ ι του/τθσ Επίκουρου Μακθγθτι/Μακθγιτριασ ι ζχουν αφυπθρετιςει, με 

ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο, τα οποία μαηί με τον επιβλζποντα κακθγθτι ςυγκροτοφν 

τθν τριμελι ςυμβουλευτικι επιτροπι που παρακολουκεί και υποςτθρίηει τθν πορεία τθσ 

ζρευνασ. 

11. Θ Γραμματεία του Φμιματοσ ενθμερϊνεται για τθν ζγκριςθ και εγγράφει τον 

ερευνθτι ςτο Ξθτρϊο Ξεταδιδακτορικϊν Ερευνθτϊν του Φμιματοσ. Υτο Ξθτρϊο αυτό 

εγγράφονται και οι μεταδιδακτορικοί ερευνθτζσ ςε περίπτωςθ διατμθματικισ ζρευνασ.  

 

Άρκρο 3: Εκπόνθςθ και ολοκλιρωςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 
 

1. Θ διάρκεια τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ζτθ 

από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ απόφαςθσ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ. Σαράταςθ τθσ 

χρονικισ διάρκειασ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ πζραν των τριϊν (3) ετϊν μπορεί να 

δοκεί άπαξ, για ζνα (1) ζτοσ, ζπειτα από τεκμθριωμζνθ πρόταςθ του/τθσ 

επιβλζποντοσ/ουςασ για τθν ολοκλιρωςθ του ερευνθτικοφ ζργου και με απόφαςθ τθσ 

Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ. Αν θ μεταδιδακτορικι ζρευνα δεν ολοκλθρωκεί εντόσ του 

κακοριςμζνου χρόνου, ο ερευνθτισ διαγράφεται.  

2. Υε περίπτωςθ μετακίνθςθσ, εκλογισ ι μετάκλθςθσ του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ ςε 

άλλο Φμιμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, με απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ του 

Φμιματοσ ορίηεται νζοσ/α επιβλζπων/ουςα για τον/τθν ερευνθτι/ερευνιτρια. 

3. Ξε τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ο/θ ερευνθτισ/ερευνιτρια, ςε 

ςυνεργαςία με τον/τθν επιβλζποντα/ουςα και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των άλλων δφο μελϊν 
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τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, υποβάλλει ζκκεςθ περάτωςθσ τθσ ζρευνασ ςτθ 

Υυνζλευςθ του Φμιματοσ. 

4. Ρ/Θ Σρόεδροσ του Φμιματοσ πιςτοποιεί τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταδιδακτορικισ 

ζρευνασ και θ Γραμματεία του Φμιματοσ ενθμερϊνει το Ξθτρϊο Ξεταδιδακτόρων 

Ερευνθτϊν. 

 

Άρκρο 4: Σαροχζσ ςτουσ/ςτισ μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ 
 

1. Ρι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ 

μεταδιδακτορικισ ζρευνασ χρθςιμοποιοφν τον τίτλο και τα ςτοιχεία του Φμιματοσ με 

ςεβαςμό ςτθ φιμθ του Σανεπιςτθμίου και τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ. 

2. Ρι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ ζχουν πρόςβαςθ ςτα εργαςτιρια του 

Φμιματοσ ι και άλλων Υχολϊν και Φμθμάτων του Ε.Μ.Σ.Α. και ςτον αντίςτοιχο εξοπλιςμό 

τουσ, ςτισ βιβλιοκικεσ του Ιδρφματοσ με δικαίωμα δανειςμοφ, κακϊσ και ςτισ νθςίδεσ Θ/Χ 

και τουσ παρζχεται λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του Ιδρφματοσ. 

3. Ρ τίτλοσ του/τθσ μεταδιδάκτορα ερευνθτι/ερευνιτριασ δεν εγείρει οποιαδιποτε 

υποχρζωςθ αμοιβισ του από το Κδρυμα. 

4. Ρι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ δφνανται να αιτοφνται χρθματοδότθςθσ 

αναφορικά με δράςεισ που προβλζπονται βάςει αποφάςεων του Φμιματοσ ι τθσ Υχολισ ι 

των αρμοδίων Ρργάνων του Σανεπιςτθμίου. 

5. Ρι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ δφνανται να αμείβονται από πόρουσ 

προερχόμενουσ από χρθματοδοτοφμενα εκνικά και διεκνι ερευνθτικά προγράμματα. 

Δφνανται επίςθσ να λαμβάνουν υποτροφία από εκνικοφσ ι διεκνείσ φορείσ και ιδρφματα. 

6. Ρ/Θ επιβλζπων/ουςα κακθγθτισ/κακθγιτρια ζχει υποχρζωςθ να ενθμερϊςει τον/τθν 

μεταδιδάκτορα ερευνθτι/ερευνιτρια για τουσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ των χϊρων και των 

εργαςτθρίων και για τα κζματα θκικισ και δεοντολογίασ τθσ ζρευνασ. 

 

Άρκρο 5: Χποχρεϊςεισ μεταδιδάκτορα ερευνθτι/ερευνιτριασ 
 

1. Ρι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ οφείλουν να ςυντάςςουν ζκκεςθ προόδου 

τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνάσ τουσ ςε ςυνεργαςία με τον/τθν επιβλζποντα/ουςα ανά 

ακαδθμαϊκό ζτοσ, θ οποία κατατίκεται ςτθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ προσ ενθμζρωςθ. 

2. Ρι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ δφνανται να παρουςιάηουν τθν πρόοδο 

τθσ μεταδιδακτορικισ τουσ ζρευνασ ςε ςεμινάρια, διαλζξεισ ι άλλεσ δράςεισ που 

διοργανϊνονται από το Φμιμα με ευκφνθ του επιβλζποντοσ μζλουσ, με απϊτερο ςτόχο τθν 

προβολι τθσ ζρευνάσ τουσ μζςω δθμοςιεφςεων ςε περιοδικά με ςφςτθμα κριτϊν, όπου 

αυτό είναι εφικτό ι με άλλο δόκιμο τρόπο. 

3. Ρι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ είναι υποχρεωμζνοι/εσ να αναφζρουν το 

Φμιμα, υπό τθν «ακαδθμαϊκι αιγίδα» του οποίου εκπονοφν μεταδιδακτορικι ζρευνα 

(academic affiliation), ςε κάκε δθμοςίευςι τουσ. 

4. Ρι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται, όπωσ 

αρμόηει ςε μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και να τθροφν και να ςζβονται τον εςωτερικό 

κανονιςμό λειτουργίασ του Ιδρφματοσ. 
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5. Θ Υχολι/το Φμιμα δφναται να ανακζςει επικουρικά εκπαιδευτικό ζργο – ςτο πλαίςιο 

των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν του – ςτον/ςτθν 

ερευνθτι/ερευνιτρια, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (παρ. 7α του άρκρου 29 του ν. 

4009/2011). 

 

Άρκρο 6: Σεράτωςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ 
 

1. Ρι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ, ςε ςυνεργαςία με τον/τθν 

επιβλζποντα/ουςα και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των άλλων δφο μελϊν τθσ τριμελοφσ 

ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, ςυντάςςουν και υποβάλλουν ςτθ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ τθν 

ζκκεςθ περάτωςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, αφοφ προθγθκεί ζλεγχοσ λογοκλοπίασ. 

Ματόπιν υποχρεοφνται να παρουςιάςουν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τουσ δθμοςίωσ ςε 

θμερομθνία και χϊρο που κα ορίςει θ Γραμματεία τθσ Υχολισ/του Φμιματοσ. 

2. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ χορθγείται βεβαίωςθ διεξαγωγισ 

μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, ςτθν οποία αναφζρεται το Κδρυμα, το Φμιμα, το 

ονοματεπϊνυμο του/τθσ ερευνθτι/ερευνιτριασ, το όνομα πατρόσ, το γνωςτικό αντικείμενο 

τθσ ζρευνασ, κακϊσ και ο χρόνοσ διεξαγωγισ τθσ και δθμόςιασ παρουςίαςισ τθσ και το 

ονοματεπϊνυμο και θ ιδιότθτα του/τθσ επιβλζποντα/ουςασ. Θ βεβαίωςθ υπογράφεται από 

τον Σρόεδρο του Φμιματοσ. Θ βεβαίωςθ ςε καμία περίπτωςθ δεν αποτελεί τίτλο ςπουδϊν. 

 

Άρκρο 7: Δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 
 

Φα δικαιϊματα επί τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ρυκμίηονται ςφμφωνα με τον ν. 

2121/1993. 

 

Άρκρο 8: Διαγραφι μεταδιδάκτορα ερευνθτι/ερευνιτριασ 
 

1. Είναι δυνατι θ διαγραφι μεταδιδάκτορα ερευνθτι/ερευνιτριασ με απόφαςθ τθσ 

Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ, μεταξφ άλλων: 

α) Ξθ τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

β) Χριςθ ιδεϊν, μεκόδων και αποτελεςμάτων ι αντιγραφι μζρουσ εργαςιϊν άλλων 

επιςτθμόνων χωρίσ αναφορά ςε αυτοφσ. 

γ) Υυμπεριφορζσ του/τθσ μεταδιδάκτορα ερευνθτι/ερευνιτριασ που εκκζτουν και 

ηθμιϊνουν το Σανεπιςτιμιο ι το Φμιμα Φιλοςοφίασ. 

δ) Χποβολι αίτθςθσ διαγραφισ από τον/τθν ίδιο/ίδια τον/τθν μεταδιδάκτορα 

ερευνθτι/ερευνιτρια. 
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VI. ΕΤΕΧΟΘΦΙΜΕΥ ΔΡΞΕΥ ΜΑΙ ΕΜΔΡΥΕΙΥ ΦΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ 

 
ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΔΕΜΑΦΡ 

10. ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ 

 

 

10.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Υτο Φμιμα Φιλοςοφίασ λειτουργοφν τα ακόλουκα πζντε Εργαςτιρια: 

(i) Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Φιλοςοφίασ / Φhe NKUA Applied Philosophy Research 

Laboratory. 

(ii) Εργαςτιριο Ξελζτθσ του Θεςμικοφ Νόγου / Institutional Discourse Research Laboratory. 

(iii) Εργαςτιριο Σολιτικισ Φιλοςοφίασ: από τθν πράξθ ςτθ κεωρία (ΕΣοΦι) / Political 

Philosophy Research Laboratory: From Action to Theory (EPoPhi). 

(iv) Εργαςτιριο «Φιλοςοφία-Διακυβζρνθςθ-Ρικονομία» / Philosophy, Politics, Economy 

Laboratory – ppelab.gr. 

(v) Εργαςτιριο Φιλοςοφικισ Υυμβουλευτικισ και Φιλοςοφίασ τθσ Αυτογνωςίασ / 

Philosophy Counseling Awareness Lab. 

 

Εργαςτιρια του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ 

www.philosophy.uoa.gr/ta-ergastiria.html 
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10.2 Δομι, λειτουργία και διοίκθςθ των Εργαςτθρίων 
 

10.2.1 ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

 

ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

THE NKUA APPLIED PHILOSOPHY RESEARCH LABORATORY 

ΦΕΜ ίδρυςθσ: 92/Β/11.05.1999 και 3756/Β/25.10.2017 

Διευκυντισ: Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ευάγγελοσ Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ 

Ξζλθ: Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ευάγγελοσ Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ· Δρ. Γεϊργιοσ 

Θλιόπουλοσ (Ε.ΔΙ.Σ.)· Αχιλλζασ Μλειςοφρασ (Ε.Φ.Ε.Σ.), υποψ. Δρ.· Ελζνθ Μαραματηιάνθ 

(αποςπαςμζνθ από τθν μζςθ εκπαίδευςθ), υποψ. Δρ.  

Υυμβουλευτικι Επιτροπι: Ρμότιμθ Μακθγιτρια Ξυρτϊ Δραγϊνα-Ξονάχου· Αναπλθρωτισ 

Μακθγθτισ Χριςτοσ Γιαπιτηάκθσ· Δρ. Μωνςταντίνα Ξυλωνά-Γιαννακάκου· Επίκουροσ 

Μακθγθτισ Θανάςθσ Υακελλαριάδθσ· Μακθγθτισ Οίκοσ Ψαρρόσ· πατιρ Δρ. Φιλόκεοσ 

(Φϊτιοσ) Ξαροφδασ· Ιωάννα Φουντά-Μόντου, ΞΑ· Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Δθμιτριοσ 

Δθμθτρίου· Νζκτωρ Σαναγιϊτθσ Δουδωνισ· Βαςιλικι Ξπαφατάκθ, υποψ. Δρ.· Επίκουρθ 

Μακθγιτρια Φερενίκθ Σαναγοποφλου-Μουτνατηι· Ευαγγελία Υφακιανοφδθ-Σάντου, ΞΑ· 

Δρ. Βαςίλειοσ Υφροσ· Επίκουροσ Μακθγθτισ Mohamed Ahmed Suleiman. 

Conatus – Journal of Philosophy (Υυντακτικι επιτροπι): Δζςποινα Βερτηάγια, ΞΑ· Αχιλλζασ 

Μλειςοφρασ, υποψ. Δρ.· Δρ. Ιωάννθσ Ναδάσ· Νυδία Φςιακίρθ, ΞΑ· Σαναγιϊτθσ 

Χρυςόπουλοσ, ΞΑ· Βίκυ Σρωτοπαπαδάκθ, ΞΑ· Zorica Mijartovic, υποψ. Δρ.· Ξιχαιλ 

Ψαρομμάτθσ· Υοφία Γιαννοφςιου, ΞΑ· Δρ. Ξαρία Υωηοποφλου· Δρ. Σαραςκευι Ηαχαριά. 

Ερευνθτζσ: Οάντια Αλεβίηου, υποψ. Δρ.· Υοφιάννα Αλιφιζρθ υποψ. Δρ.· Δζςποινα 

Βερτηάγια, ΞΑ· Γεωργία Βουνάςθ, υποψ. Δρ.· Άννα-Ανδριανι Γιαλοφρθ, ΞΑ.· Δρ. Άλκθσ 

(Αλκιβιάδθσ) Γοφναρθσ· Σαναγιϊτα Γροφβα, ΞΑ· Ξαριάννα Ηαχαριουδάκθ, υποψ. ΞΑ.· 

Αντριάννα Ηθςιμάτου, υποψ. Δρ.· Δρ. Ακανάςιοσ Ο. Ηιάκασ· Επίκουροσ Μακθγθτισ 

Ξιχάλθσ Θγουμενίδθσ· Ελίνα Μ. Μαραματηιάνθ, υποψ. Δρ.· Ξαίρθ Ματάρτθ, ΞΑ· Θωμάσ 

Μορδϊνθσ, υποψ. Δρ· Δρ. Σαναγιϊτθσ Μορμάσ· Δρ. Διμθτρα Μουντάκθ· Δρ. Γιϊργοσ 

Μωςτελζτοσ· Δρ. Ιωάννθσ Ναδάσ· Γεωργία Νιβιζρθ-Νάμπου, υποψ. Δρ.· Δρ. Γιϊργοσ 

Ξποφτλασ· Ξαρία Ξυλωνι, υποψ. Δρ.· Δρ. Μωνςταντίνοσ Σαπαγεωργίου· Μυριακι 

Σαπακωνςταντίνου, υποψ. Δρ.· Δρ. Γιοφλθ (Σαναγιϊτα) Ι. Σαπαϊωάννου· Βάνα Τόηου, 

υποψ. Δρ.· Δρ. Μαλομοίρα Μ. Υακελλαράκθ· Γεϊργιοσ Δ. Υαλαμοφρασ, υποψ. Δρ.· Υτζλλα 

Υτακοποφλου, υποψ. Δρ.· Σαναγιϊτθσ Υωτθρόπουλοσ, υποψ. Δρ.· Νζκτωρ Tipsatree 

Tipmontree (Suratthani Rajabhat University, Φαχλάνδθ)· Δρ. Βαςιλικι-Ξαρία Φηατηάκθ· 

Δρ. Ανδρζασ Φίφασ· Νυδία Φςιακίρθ, ΞΑ· Δρ. Σαναγιϊτθσ Φςιλιγκρόσ· Δρ. Ξαριλζνα 

Φραγκιαδάκθ· Υταματία Χαλιμοφρδα, υποψ. ΞΑ· Δρ. Ξαρία Μ. Χωριανοποφλου. 

Σρακτικι άςκθςθ: Αδάμ Σαναγιωτόπουλοσ, ΞΑ· Miguel Toledo Romero (University of 

Malaga)· Vlatka Hedimovid (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek). 

Διεφκυνςθ: Φιλοςοφικι Υχολι, κυψζλθ 746 (7οσ όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 
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157 84 Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: 210 727 7365, 6955394411 Fax: 210 724 8979 

E-mail: philosophylab@philosophy.uoa.gr 

Ιςτότοποσ: www.philosophylab.philosophy.uoa.gr 

● Φο Εργαςτιριο από το ζτοσ 2016 είναι ςυνδεδεμζνο με το Ελλθνικό Μλιμάκιο τθσ Ζδρασ 

Βιοθκικισ τθσ UNESCO (University of Haifa). 

● Υυνεργαςίεσ: To Εργαςτιριο ςυνεργάηεται με τα ακόλουκα πανεπιςτθμιακά και 

ερευνθτικά ιδρφματα: Ελλθνικό Μλιμάκιο τθσ Ζδρασ Βιοθκικισ τθσ NESCO (Haifa)· 

Εργαςτιριο Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Φιλοςοφίασ, Ιςτορίασ και Μοινωνιολογίασ των 

Επιςτθμϊν και Φεχνολογίασ του Εκνικοφ Ξετςόβιου Σολυτεχνείου· The German Unit 

(Hannover) of the International Network of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)· Εκνικό 

Μζντρο Φεκμθρίωςθσ / Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν· Φμιμα Φιλοςοφίασ τθσ Φιλοςοφικισ 

Υχολισ του Σανεπιςτθμίου του Novi Sad· The Department of Philosophy and Media 

Communications of Kazan State Power Engineering University· Ελλθνικό Μλιμάκιο τθσ 

Ζδρασ Βιοθκικισ τθσ UNESCO (Haifa) και Ερευνθτικό Μζντρο Βιοπολιτικισ του Σαντείου 

Σανεπιςτθμίου· Pan African Congress for Ethics and Bioethics· Cyprus Unit of the 

International Network of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)· Croatia Unit – Osijek of the 

International Network of the UNESCO Chair in Bioethics· Faculty of Education, Jozip Juraj 

Strossmayer University in Osijek, Republic of Croatia· International Association for 

Promoting Geoethics (IAPG)· Ανοικτό Σανεπιςτιμιο Μφπρου (OUC). 

● Εκδόςεισ: To Εργαςτιριο εκδίδει 

(α) το περιοδικό φιλοςοφίασ Conatus – Journal of Philosophy (2016 κ.ε.). 

Δθμοςιευμζνοι τόμοι: 

Βλ. παρακάτω, 11.2.1. 

(β) τθν επιςτθμονικι ςειρά “Εγχειρίδια Βιοθκικισ τθσ UNESCO” (επιμελθτζσ ςειράσ: Βάνα 

Οικολαΐδου-Μυριανίδου και Ευάγγελοσ Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ) (2018 κ.ε.). 

Σροςεχισ ζκδοςθ: 

Amnon Carmi, Εγχειρίδιο Βιοθκικισ για Δικαςτζσ, μτφρ. Αδάμ Σαναγιωτόπουλοσ, Ακινα: 

The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press· 

(γ) τθν επιςτθμονικι ςειρά “Hellenic-Serbian Philosophical Dialogue Series” (senior 

editors: Γεϊργιοσ Αραμπατηισ, Una Popovic, Drahan Prole, Ευάγγελοσ Δ. 

Σρωτοπαπαδάκθσ) (2018 κ.ε.). 

Εκδόςεισ: 

(i) George Arabatzis and Evangelos D. Protopapadakis, Thinking in Action, Athens: The 

NKUA Applied Philosophy Research Lab Press, 2018. ISBN: 978-618-83729-1-7, DOI: 

https://doi.org/10.12681/aprlp.16· 

(ii) Dragan Prole and Goran Rujevid, Personhood, Athens: The NKUA Applied Philosophy 
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Research Lab Press, 2020. ISBN: 978-618-83729-2-4, DOI: 

https://doi.org/10.12681/aprlp.49. 

Σροςεχισ ζκδοςθ: 

Evangelos D. Protopapadakis and George Arabatzis, Modernity and Contemporaneity, 

Athens: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press. 

● Επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ και λοιπζσ δράςεισ: Βλ. τον ιςτότοπο του Εργαςτθρίου. 

 

Ίδρυζη -αποζ ηολή-λειηουργία: Φο Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Φιλοςοφίασ ιδρφκθκε τον 

Ξάιο του 1999 ωσ «Φιλοςοφικό και Φεχνολογικό Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ και 

Ρικολογικισ Φιλοςοφίασ» (ΦΕΜ 92/Β/11.05.1999) και ζλαβε τθ ςθμερινι του ονομαςία του 

2017 (ΦΕΜ 3756/Β/25.10.2017). Ανικει ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ, του οποίου αποτελεί 

ανεξάρτθτθ δομι. Υκοπόσ του είναι θ κάλυψθ ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 

των ερευνθτικϊν και διδακτικϊν αναγκϊν του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ ιδίωσ ςτθν περιοχι 

τθσ Εφαρμοςμζνθσ Φιλοςοφίασ. Φο Εργαςτιριο αποβλζπει ςτθν κάκε μορφισ ςυνεργαςία 

με διεκνείσ οργανιςμοφσ και διακρατικοφσ φορείσ. Για τον λόγο αυτό από το 2016 φιλοξενεί 

το Ελλθνικό Μλιμάκιο τθσ Ζδρασ Βιοθκικισ τθσ UNESCO (University of Haifa). Υτουσ ςτόχουσ 

του εντάςςεται, επίςθσ, θ ςυνεργαςία με αντίςτοιχα Εργαςτιρια, Ερευνθτικά Μζντρα, 

ςυναφείσ κρατικοφσ και ιδιωτικοφσ φορείσ και ακαδθμαϊκά ιδρφματα ελλθνικά και τθσ 

αλλοδαπισ. Υτισ κφριεσ επιδιϊξεισ του ανικουν, μεταξφ άλλων, θ διοργάνωςθ 

επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων (θμερίδων και ςυνεδρίων), θ ζκδοςθ επίτομων ζργων, 

επιςτθμονικϊν ςειρϊν και επιςτθμονικοφ περιοδικοφ, κακϊσ και θ πρόςκλθςθ ςθμαντικϊν 

Ελλινων και ξζνων επιςτθμόνων. 
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10.2.2 ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΞΕΝΕΦΘΥ ΦΡΧ ΘΕΥΞΙΜΡΧ ΝΡΓΡΧ 

 

ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΞΕΝΕΦΘΥ ΦΡΧ ΘΕΥΞΙΜΡΧ ΝΡΓΡΧ 

INSTITUTIONAL DISCOURSE RESEARCH LABORATORY 

ΦΕΜ ίδρυςθσ: 4678/Β/18.10.2018 

Διευκυντισ: Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ 

Υυνεργάτεσ: Δρ. Γεϊργιοσ Ξπαρμπαροφςθσ (Ε.ΔΙ.Σ.)· Δρ. Ξιχάλθσ Σάγκαλοσ (Ε.ΔΙ.Σ.)· 

Ξαριάννα Ξικου, υποψ. Δρ.· Γεϊργιοσ Ξπανιϊκοσ, υποψ. Δρ.· Θάνοσ Ξπινιάρθσ, υποψ. 

ΞΑ. 

Διεφκυνςθ: Φιλοςοφικι Υχολι, κυψζλθ 746 (7οσ όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 

157 84 Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: 210 727 7504 

E-mail: idrel@philosophy.uoa.gr 

Ιςτότοποσ: https://institutionsdiscourse.philosophy.uoa.gr 

● Εκδόςεισ: To Εργαςτιριο εκδίδει 

(α) το επιςτθμονικό περιοδικό ΕΙΚΩΝ / ICON – Επικεϊρθςθ Βυηαντινισ Φιλοςοφίασ / 

Journal on Byzantine Philosophy (2021– ). 

Δθμοςιευμζνοι τόμοι: 1 τχ. 1 (2021) 

Βλ. παρακάτω, 11.2.4. 

(β) αυτοτελείσ εκδόςεισ: 

(i) Γ. Αραμπατηισ, Γ. Βλαχάκθσ, Ε. Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ (επιμ.), Ο Όμθροσ και θ ελλθνικι 

ςκζψθ, Ακινα: Εργαςτιριο Ξελζτθσ του Θεςμικοφ Νόγου, 2019. ISΒN: 978-618-84298-

5-7. 

(ii) Γ. Αραμπατηισ, Μλ. Νιακοποφλου (επιμ.), Σο Νζο-Γκροτζςκο. Κρίςθ και αναπαράςταςθ. 

Για τα 10 χρόνια ελλθνικισ κρίςθσ – Le néo-grotesque. Crise et représentation. Pour les 

10 ans de crise grecque, Ακινα: Εργαςτιριο Ξελζτθσ του Θεςμικοφ Νόγου, 2020. ISΒN: 

978-618-84298-6-4. 

(iii) Γ. Αραμπατηισ, (επιμ.), Κρίςθ και αναπαράςταςθ. Μελζτεσ κριτικισ πρόςλθψθσ, 

Ακινα: Μζλευκοσ, 2020. ISΒN: 978-618-5542-01-6. 

(iv) J. Starobinski, Γ. Αραμπατηισ, Φ. Βλαςτόσ, Ο. Μότςαλα, Α. Πυφτίλθ, Γ.Υτείρθσ, Ο 

θλιακόσ μφκοσ τθσ επανάςταςθσ, Ακινα: Μζλευκοσ (Υειρά: Θεςμικόσ Νόγοσ 1), 2021. 

ISΒN: 978-618-5542-07-8. 

● Επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ και λοιπζσ δράςεισ: Βλ. τον ιςτότοπο του Εργαςτθρίου. 
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Ίδρυζη -αποζ ηολή-λειηουργία: Φο Εργαςτιριο Ξελζτθσ Θεςμικοφ Νόγου εγκρίκθκε από τθν 

3θ Γενικι Υυνζλευςθ του Φομζα Φιλοςοφίασ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, Σαιδαγωγικισ και 

Ψυχολογίασ, τθν 15/5/2018, φςτερα από πρόταςθ του Αναπλθρωτι Μακθγθτι Γεωργίου 

Αραμπατηι, και θ ίδρυςι του δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΜ τθσ 18/10/2018, τεφχοσ Βϋ, αρικ. 

φφλλου 4678. Διευκυντισ του Εργαςτθρίου εκλζχκθκε ο ωσ άνω Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ 

Γεϊργιοσ Αραμπατηισ. Φο Εργαςτιριο ζχει ωσ αντικείμενο ζρευνασ και επιςτθμονικισ 

δραςτθριότθτασ τισ ελλθνικζσ, κεςμικζσ, γλωςςικζσ πρακτικζσ κακ’ όλο το χρονικό φάςμα 

τθσ ιςτορίασ μασ, από τθν Αρχαιότθτα και δια του Βυηαντίου ζωσ τθ νεωτερικότθτα, με 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ Βυηαντινι περίοδο ωσ αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθ διαμόρφωςθ 

του κακόλου κεςμικοφ λόγου. Ρ όροσ «γλωςςικζσ πρακτικζσ» αναφζρεται ςτα ςθμεία 

ςφμπτωςθσ των ιδιωτικϊν βουλιςεων με τισ δθμόςιεσ κανονιςτικότθτεσ και, υπό τθν 

ευρεία ζννοια, παραπζμπει ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ικουσ ικανοφ να ρυκμίηει τισ ιδιωτικότθτεσ 

ςφμφωνα με τθ γλϊςςα και ζκφραςθ των κεςμϊν. Ρ κεςμικόσ λόγοσ, ζτςι, εμφανίηεται 

ρυκμιςτικόσ των ιδιωτικοτιτων και τθσ εκφραςτικισ κανονιςτικότθτασ. Φο Εργαςτιριο 

εςτιάηει τθν ζρευνά του ςε τυπικά κεωρθτικά κείμενα τθσ ςχετικισ παράδοςθσ αλλά και ςε 

άτυπα κεωρθτικϊσ τεκμιρια όπωσ π.χ. νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ, εκπαιδευτικά 

προγράμματα, μανιφζςτα, αυτοβιογραφικά ντοκουμζντα, αναπαραςτάςεισ τθσ 

κακθμερινότθτασ των πρακτικϊν εκφϊνθςθσ κεςμικοφ λόγου, κεωρθτικζσ εξομολογιςεισ, 

οπτικζσ τεκμθριϊςεισ κ.ά., ςτθ βάςθ μιασ ανάλυςθσ που κα διερευνά τισ ςχζςεισ τθσ 

φιλοςοφίασ και του κεωρθτικοφ λόγου με τισ ςυγκεκριμζνεσ γλωςςικζσ πρακτικζσ ςτθ βάςθ 

ιςτορικά εντοπιςμζνων επιςτθμονικϊν, γλωςςικϊν και παιδευτικϊν εκφάνςεων. 
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10.2.3 ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ: 

ΑΣΡ ΦΘΟ ΣΤΑΠΘ ΥΦΘ ΘΕΩΤΙΑ (ΕΣοΦι) 
  

ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ: ΑΣΡ ΦΘΟ ΣΤΑΠΘ ΥΦΘ ΘΕΩΤΙΑ (ΕΣοΦι) 

POLITICAL PHILOSOPHY RESEARCH LABORATORY: FROM ACTION TO THEORY (EPoPhi) 

ΦΕΜ ίδρυςθσ: 2182/Β/12.06.2018 

Διευκφντρια: Μακθγιτρια Βάνα Οικολαΐδου-Μυριανίδου 

Ξζλθ: Φϊτθσ Υτάμοσ, υποψ. MA (Υυντονιςτισ τθσ ομάδασ ΕΣοΦι̇ )̇· Αναπλθρωτισ 

Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Βαςίλαροσ· Ματερίνα Μαροφνια, υποψ. Δρ.· Δρ. Μωνςταντίνοσ 

Θροδότου· Mιχάλθσ Δαγτηισ, υποψ. Δρ.· Ιωάννθσ Χουντισ, υποψ. Δρ.· Ευάγγελοσ 

Μομνθνόσ, υποψ. ΞΑ.· Σαναγιϊτθσ Γεωργακόπουλοσ, πτυχ. Φμ. Φιλολογίασ· Φριςεφγενθ 

Γεωργακοποφλου, υποψ. ΞΑ.· Δρ. Οίκοσ Οτόλασ· Θάνοσ Γελαλισ, πτυχ. Φμ. Φ.Σ.Ψ. 

Διεφκυνςθ: Φιλοςοφικι Υχολι, κυψζλθ 509 (5οσ όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 

157 84 Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: 210 727 7502 και 210 727 7691 

E-mail: epophi@philosophy.uoa.gr 

Ιςτότοποσ: www.epophi.philosophy.uoa.gr 

● Εκδόςεισ: To Εργαςτιριο εκδίδει 

(α) το περιοδικό πολιτικισ φιλοςοφίασ Public Realm – Postgraduate and Early Career 

Journal of Philosophy (2021 κ.ε.). 

Χπό δθμοςίευςθ: 1 (2022) 

Βλ. παρακάτω, 11.2.3. 

(β) αυτοτελείσ εκδόςεισ: 

(i) Βάνα Οικολαΐδου-Μυριανίδου (επιμ.), Ανατζμνοντασ τον ρατςιςμό. Δζκα και ζνα 

δοκίμια, Θεςςαλονίκθ: εκδόςεισ Επίκεντρο, 2021. 

(ii) Βάνα Οικολαΐδου-Μυριανίδου (επιμ.), Οι πολλαπλζσ εκφάνςεισ ςτου αντιεβραϊςμοφ, 

Θράκλειο: εκδόςεισ Σ.Ε.Μ. 2021. 

Σροςεχισ ζκδοςθ: 

Βάνα Οικολαΐδου-Μυριανίδου (επιμ.), Βιοπολιτικι και τεχνοεπιςτιμεσ. 

● Επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ και λοιπζσ δράςεισ:  

Διιμερο Υεμινάριο του ΕΣοΦι ςε ςυνεργαςία με το Mémorial de la Shoah, υπό τθν αιγίδα 

του Ε.K.Σ.Α., τθσ Γραμματείασ Θρθςκευμάτων του Χπουργείου Σαιδείασ και 

Θρθςκευμάτων και του Ρμοςπονδιακοφ Χπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Γερμανίασ. Θζμα του 
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Υεμιναρίου: «The Holocaust and mass atrocity: comparing to single out”. 

Σανεπιςτθμιοφπολθ, Φιλοςοφικι Υχολι, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2021. 

Βλ. τον ιςτότοπο του Εργαςτθρίου. 

 

Ίδρυζη -αποζ ηολή-λειηουργία: Φο Εργαςτιριο Σολιτικισ Φιλοςοφίασ: από τθν πράξθ ςτθ 

κεωρία (ΕΣοΦι) είναι δομι του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ του Ε.Μ.Σ.Α. (ΦΕΜ 

2182/Β/12.06.2018). Αποτελεί μια ςυλλογικι προςπάκεια ανάδειξθσ και φιλοςοφικισ 

προςζγγιςθσ ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθ ςφγχρονθ κοινωνικοπολιτικι πραγματικότθτα 

(φαινόμενα ρατςιςμοφ, κεωρίεσ ςυνωμοςίασ, φονταμενταλιςμοί, πολυπολιτιςμικότθτα, 

ανομία και δθμοκρατικι ανοχι κ.ά.). 

Γιατί όμωσ «Από τθν πράξθ ςτθ κεωρία»; Ξε αυτι τθ διατφπωςθ δθλϊνεται ότι οι 

επικείμενεσ δραςτθριότθτεσ του Εργαςτθρίου μασ ςτοχεφουν ςτο να κζςουν τθν πολιτικι 

φιλοςοφία ςτθν υπθρεςία των ςυμβάντων, ζτςι ϊςτε αυτι να μθν αποτελεί αποκλειςτικά 

μια ακαδθμαϊκοφ χαρακτιρα ομφαλοςκοπικι εναςχόλθςθ. Υε αυτό το πλαίςιο, το 

Εργαςτιριο επιδιϊκει να λειτουργεί ωσ ζνασ ακαδθμαϊκόσ κεςμόσ ο οποίοσ δεν παραμζνει 

ςτο περικϊριο ι ςτισ παρυφζσ των πολιτικϊν και κοινωνικϊν τεκταινομζνων. Αντίκετα, 

επιηθτεί να φζρει τον πολιτικό ςτοχαςμό αντιμζτωπο με το μάτι του κυκλϊνα. Χπό αυτοφσ 

τουσ όρουσ, κα επιδιωχκεί θ ςυνεργαςία και με άλλουσ κλάδουσ των ανκρωπιςτικϊν και 

κοινωνικϊν επιςτθμϊν, δεδομζνου ότι θ ολοκλθρωμζνθ κριτικι προςζγγιςθ τθσ ςφγχρονθσ 

πραγματικότθτασ αξιϊνει οπωςδιποτε τθ διεπιςτθμονικότθτα. Γι’ αυτό, το Εργαςτιριό μασ 

υποςτθρίηει τθ διακεματικότθτα και τον διάλογο τόςο ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ πολιτικζσ 

παραδόςεισ, όςο και ανάμεςα ςτθν πολιτικι, αφενόσ, και τθν θκικι, ιςτορικι, κρθςκευτικι 

ι ανκρωπολογικι ςκζψθ, αφετζρου. Θ προςπάκεια τθσ ςκζψθσ και θ “διαχρονία” είναι για 

μασ αναγκαίεσ και απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για να κατανοιςουμε τθ “ςυγχρονία”. 
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10.2.4 ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ «ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ-ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ-

ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ» 
 

ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ «ΦΙΝΡΥΡΦΙΑ-ΔΙΑΜΧΒΕΤΟΘΥΘ-ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ» 

PHILOSOPHY, POLITICS, ECONOMY LABORATORY – ppelab.gr 

ΦΕΜ ίδρυςθσ: 3473/Β/13.09.2019 

Διευκυντισ: Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Ο. Σολίτθσ 

Ξζλθ: Δρ. Σαναγιϊτα Βάςςθ· Δρ. Άλκθσ Γοφναρθσ· Δρ. Αναςτάςιοσ Ξανδραπιλιασ· Δρ. 

Σαναγιϊτθσ Σζρροσ-Αποςτολόπουλοσ· Βάςω Ξπάκα, υποψ. Δρ. Διμθτρα Βαγενά, υποψ. 

Δρ.· Σαναγιϊτθσ Δζδεσ, ΞΑ· Ηαχαροφλα Θεοδϊρου, υποψ. ΞΑ· Βαςίλθσ Φςακίρογλου, 

πτυχιοφχοσ Φμ. Φ.Σ.Ψ. 

Junior members: Δθμιτριοσ Ευκυμίου, φοιτ. Φμ. Φιλοςοφίασ· Σαναγιϊτθσ Βεηυργιάννθσ, 

φοιτ. Φμ. Φιλοςοφίασ· Υωκράτθσ Φςελεμζγκοσ, φοιτ. Φμ. Φιλοςοφίασ· Γεϊργιοσ Γερογλισ, 

φοιτ. Φμ. Φιλοςοφίασ. 

Διεφκυνςθ: Φιλοςοφικι Υχολι, κυψζλθ 509 (5οσ όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 

157 84 Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: 210 727 7517 

E-mail: info@ppelab.gr 

Ιςτότοποσ: www.ppelab.gr 

● Εκδόςεισ: To Εργαςτιριο εκδίδει 

το περιοδικό φιλοςοφίασ Ηκικι – Περιοδικό Φιλοςοφίασ (2005 κ.ε.): 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki 

Δθμοςιευμζνοι τόμοι: 

Βλ. παρακάτω, 11.2.2. 

● Επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ και λοιπζσ δράςεισ: Ενδεικτικά: 

(α) Διεκνζσ διεπιςτθμονικό Υεμινάριο με τίτλο “Political animals: explorations of the 

political across the ages”. Ioφνιοσ 2020. Διοργάνωςθ ςε ςυνεργαςία με τo Kζντρο 

Ελλθνικϊν Υπουδϊν του Iδρφματοσ Υταφροσ Οιάρχοσ, του Simon Fraser University, 

Vancouver, Canada. 

(β) «Μϊςτασ Σαπαϊωάννου, ο φιλόςοφοσ τθσ ςυμφιλίωςθσ», Διοργάνωςθ διαδικτυακισ 

διθμερίδασ, Ιοφνιοσ 2021. 

(γ) Εκπαιδευτικό Σρόγραμμα «Θ Υοφία ςτο ςχολείο». Σρωτοποριακό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα διδαςκαλίασ τθσ Φιλοςοφίασ ςτο Δθμοτικό, που εγκρίκθκε και 

χρθματοδοτείται με 93.800,00 ευρϊ από το Ελλθνικό Κδρυμα Ζρευνασ και Μαινοτομίασ, 
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αφοφ κατζλαβε τθν 9θ κζςθ ανάμεςα ςε 340 προτάςεισ ακαδθμαϊκϊν φορζων και 

ερευνθτικϊν κζντρων που υποβλικθκαν προσ αξιολόγθςθ. (Εγκρίκθκαν και 

χρθματοδοτοφνται οι 19 πρϊτεσ.) 

Διάρκεια Σρογράμματοσ: Ρκτϊβριοσ 2021 – Υεπτζμβριοσ 2022. 

Βλ. τον ιςτότοπο του Εργαςτθρίου. 

 

Ίδρυζη -αποζ ηολή-λειηουργία: Θ πεποίκθςθ ότι θ ςυνκετικι μελζτθ φιλοςοφίασ, πολιτικισ 

και οικονομίασ ζχει ευεργετικά αποτελζςματα ςτθν ποιότθτα τθσ ςκζψθσ των φοιτθτϊν και 

φοιτθτριϊν δθμιοφργθςε, το 1920, το πρϊτο πρόγραμμα ςπουδϊν PPE ςτο Σανεπιςτιμιο 

τθσ Ρξφόρδθσ. Ζκτοτε μεγάλα πανεπιςτιμια και των πζντε θπείρων προςφζρουν αντίςτοιχα 

προγράμματα, που αποτελοφν παραλλαγζσ ι εκδοχζσ τθσ ίδιασ κεντρικισ ιδζασ. 

Θ ίδια αντίλθψθ διατρζχει το Εργαςτιριο «Φιλοςοφία-Διακυβζρνθςθ-Ρικονομία», 

PPElab.gr, του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Υτθν κλαςικι ςκζψθ, θ φιλοςοφία κζτει τισ αρχζσ 

και τα αξιακά ςυςτιματα, που θ πολιτικι καλείται να εφαρμόςει, ςυνεκτιμϊντασ τισ 

οικονομικζσ τουσ ςυνζπειεσ. Θ εποχι μασ είναι εποχι πρωτοκακεδρίασ τθσ οικονομίασ ςε 

βάροσ τόςο τθσ πολιτικισ, όςο και τθσ φιλοςοφίασ. Φο φαινόμενο κορυφϊκθκε ςτθ χϊρα 

μασ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ. Φο PPElab ιδρφκθκε (ΦΕΜ 3473/Β/13-9-2019) με ςκοπό να 

ςυμβάλει ςτθ ςφνκεςθ μεταξφ των τριϊν αυτϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων και ςτθν 

αποκατάςταςθ τθσ μεταξφ τουσ ιςορροπίασ. 

Φο Εργαςτιριο επιδιϊκει τθ μελζτθ, τεκμθρίωςθ, ανάλυςθ και προϊκθςθ προτάςεων 

δθμόςιασ πολιτικισ. Υε αυτιν τθν προςπάκεια το PPElab ςυνεργάηεται με άλλουσ φορείσ, 

ινςτιτοφτα, ερευνθτικά κζντρα, ιδρφματα ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά 

αναφζρονται το Μζντρο Ελλθνικϊν Υπουδϊν του Ιδρφματοσ Υταφροσ Οιάρχοσ του Simon 

Fraser University και το Institute of Management Studies του Goldsmiths University of 

London. 

Φο Εργαςτιριο φιλοδοξεί να διαμορφϊςει ζνα ευρφτερο πλαίςιο ςυναίνεςθσ και 

ςυνεργειϊν με ςτόχο τθν απαλλαγι από αδιζξοδεσ, ανορκολογικζσ αντιλιψεισ που 

ευκφνονται αφ’ ενόσ για το ξζςπαςμα και αφ’ ετζρου για τθν ζκταςθ τθσ παροφςασ κρίςθσ. 
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10.2.5 ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΘΥ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘΥ 

ΜΑΙ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ ΦΘΥ ΑΧΦΡΓΟΩΥΙΑΥ 
 

ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡ ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΘΥ ΥΧΞΒΡΧΝΕΧΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ ΦΘΥ ΑΧΦΡΓΟΩΥΙΑΥ 

PHILOSOPHY COUNSELING AWARENESS LAB 

ΦΕΜ Κδρυςθσ: 3756/Β/25.10.2017 

Διευκυντισ: Kακθγθτισ Σαναγιϊτθσ Σανταηάκοσ 

Υυνεργάτεσ: Ξιχαιλ Ξαντηανάσ, Μακθγθτισ ςτθν Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία 

Ακθνϊν 

Διεφκυνςθ: Φιλοςοφικι Υχολι, κυψζλθ 503 (5οσ όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 

157 84 Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: 210 727 7539 

E-mail: counseling-awareness-lab@philosophy.uoa.gr 

Ιςτότοποσ: counseling-awareness-lab.philosophy.uoa.gr 

● Εκδόςεισ: 

Σροςεχισ ζκδοςθ: 

Jean-Jacques Rousseau, Επιςτολζσ περί τθν θκικι, ειςαγωγι-μετάφραςθ-ςχόλια Σ. 

Σανταηάκοσ, Ακινα: εκδόςεισ Μαρδαμίτςα. 

● Επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ και λοιπζσ δράςεισ: 

(α) Επιςτθμονικι εκδιλωςθ: 

Φο Εργαςτιριο Φιλοςοφικισ Υυμβουλευτικισ και Φιλοςοφίασ τθσ Αυτογνωςίασ 

ςυμμετείχε ςτθν εκδιλωςθ με κζμα «Covid 19: Ιατρικι, φιλοςοφικι και οικονομικι 

διάςταςθ μιασ πανδθμίασ», τθν οποία ςυνδιοργάνωςαν (1) το Σ.Ξ.Υ. «Διοίκθςθ 

Ρικονομικϊν Ξονάδων» και (2) το Δ.Σ.Ξ.Υ. «Φιλοςοφία και Διοίκθςθ» του Ε.Μ.Σ.Α. Θ 

εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε τθν 11 Ρκτωβρίου 2021 (Ακινα, Ε.Μ.Σ.Α.). 

Υτθν εκδιλωςθ ζλαβαν μζροσ o Μακθγθτισ Οίκολασ Χρθςτάκθσ, Σανεπιςτιμιο Yale, ο 

Μακθγθτισ Ακανάςιοσ-Ξελζτιοσ Δθμόπουλοσ, Σρφτανθσ Ε.Μ.Σ.Α., ο Μακθγθτισ Υωτιριοσ 

Φςιόδρασ, Ε.Μ.Σ.Α., ο Μακθγθτισ Ανδρζασ Σαπανδρζου, Ε.Μ.Σ.Α., και ο Ρμότιμοσ 

Μακθγθτισ Ιωάννθσ Χφαντόπουλοσ, Ε.Μ.Σ.Α. Φθν εκδιλωςθ ςυντόνιςε ο Δθμοςιογράφοσ 

Σαφλοσ Φςίμασ. 

(β) Σροςεχείσ δράςεισ: 

Φο Εργαςτιριο Φιλοςοφικισ Υυμβουλευτικισ και Φιλοςοφίασ τθσ Αυτογνωςίασ 

προγραμματίηει για το εαρινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-2022 τθ διενζργεια 

τεςςάρων τετράωρων ςεμιναρίων για τουσ φοιτθτζσ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, οι οποίοι 

ενδιαφζρονται να εξειδικευτοφν ςτθ Φιλοςοφικι Υυμβουλευτικι, με τθ ςυνεργαςία 
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ςτελεχϊν τθσ Ελλθνικισ Eταιρείασ Φιλοςοφικισ Υυμβουλευτικισ και Ψυχοκεραπείασ. 

Βλ. τον ιςτότοπο του Εργαςτθρίου. 

 

Ίδρυζη -αποζ ηολή-λειηουργία: Φο Εργαςτιριο Φιλοςοφικισ Υυμβουλευτικισ και Φιλοςοφίασ 

τθσ Αυτογνωςίασ (Consulting Philosophy and The Philosophy of Self-Knowledge) ιδρφκθκε το 

2017 ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ και εξυπθρετεί: (α) ακαδθμαϊκζσ, διδακτικζσ, ερευνθτικζσ και 

επιμορφωτικζσ ανάγκεσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ «Φιλοςοφικισ Υυμβουλευτικισ», (β) 

ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ υλικοφ, (γ) τθ ςφνδεςθ του Εργαςτθρίου με 

διακρατικοφσ φορείσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, ιδίου ι ςυναφοφσ αντικειμζνου και (δ) τθν 

εποπτεία αςκιςεων προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςε δράςεισ 

και φορείσ ςυναρτϊμενουσ με τθ «Φιλοςοφικι Υυμβουλευτικι». 

Υτόχοι του Εργαςτθρίου είναι: 1. Θ κάλυψθ, ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, 

των διδακτικϊν και ερευνθτικϊν αναγκϊν του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, κακϊσ και άλλων 

Φμθμάτων τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ και του Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ Σανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν, ςε κζματα, τα οποία εμπίπτουν ςτα αντικείμενα δραςτθριότθτασ του 

Εργαςτθρίου, ιτοι θ καλλιζργεια τθσ επιςτιμθσ τθσ Φιλοςοφίασ ωσ κεραπείασ και θ 

προετοιμαςία ειδικϊν, μζςω εξειδικευμζνων ςεμιναρίων και εργαςτθριακϊν μακθμάτων, 

ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, για τθν απόκτθςθ εγκεκριμζνθσ διεκνοφσ 

πιςτοποιιςεωσ. 2. Θ κάκε μορφισ ακαδθμαϊκι, ερευνθτικι και διδακτικι ςυνεργαςία με 

Μζντρα Ερευνϊν και Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ, εφόςον οι 

επιςτθμονικοί ςτόχοι των ςυμπίπτουν, ςυμβαδίηουν και αλλθλοςυμπλθρϊνονται με 

εκείνουσ του Εργαςτθρίου, όπωσ προςδιορίηονται ειδικότερα από τον Αμερικανικό 

Ρργανιςμό Σρακτικισ Φιλοςοφίασ (American Philosophical Practitioners Association), ο 

οποίοσ αποτελεί τον κορυφαίο εκπαιδευτικό κι ερευνθτικό Ρργανιςμό παγκοςμίωσ ςε 

κζματα Φιλοςοφικισ Υυμβουλευτικισ. 3. Θ διοργάνωςθ επιςτθμονικϊν διαλζξεων, 

θμερίδων, επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων, ςυμποςίων, ςυνεδρίων και άλλων επιςτθμονικϊν 

εκδθλϊςεων με τθν πρόςκλθςθ Ελλινων και ξζνων αναγνωριςμζνων επιςτθμόνων, κακϊσ 

και τθν πραγματοποίθςθ εκδόςεων και δθμοςιεφςεων. 4. Θ παροχι υπθρεςιϊν ςε ιδιϊτεσ 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΕΟΔΕΜΑΦΡ 

11. ΣΕΤΙΡΔΙΜΑ 

 

11.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Υτο Φμιμα Φιλοςοφίασ εκδίδονται τα ακόλουκα τζςςερα επιςτθμονικά Σεριοδικά: 

(i) Conatus-Journal of Philosophy από το Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Φιλοςοφίασ / Φhe 

NKUA Applied Philosophy Research Laboratory. 

(ii) Ηκικι – Περιοδικό Φιλοςοφίασ από το Εργαςτιριο «Φιλοςοφία-Διακυβζρνθςθ-

Ρικονομία» / Philosophy, Politics, Economy Laboratory – ppelab.gr. 

(iii) Public Realm – Postgraduate and Early Career Journal of philosophy από το Εργαςτιριο 

Σολιτικισ Φιλοςοφίασ: από τθν πράξθ ςτθ κεωρία (ΕΣοΦι) / Political Philosophy 

Research Laboratory: From Action to Theory (EPoPhi). 

(iv) ΕΙΚΩΝ / ICON – Επικεϊρθςθ Βυηαντινισ Φιλοςοφίασ / Journal on Byzantine Philosophy 

από το Εργαςτιριο Ξελζτθσ του Θεςμικοφ Νόγου / Institutional Discourse Research 

Laboratory. 

 

Σεριοδικά του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ 

www.philosophy.uoa.gr/periodika.html 
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11.2 Ζκδοςθ, ςφνταξθ και περιεχόμενο των Σεριοδικϊν 
 

11.2.1 CONATUS – JOURNAL OF PHILOSOPHY 
 

Conatus – Journal of Philosophy 

Εκδότθσ: Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Φιλοςοφίασ και Εκνικό Μζντρο Φεκμθρίωςθσ 

Διευκυντισ: Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ευάγγελοσ Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ 

Αρχιςυνταξία: 

Δζςποινα Βερτηάγια, ΞΑ 

Υυντακτικι επιτροπι: 

Υοφία Γιαννοφςιου, ΞΑ 

Δρ. Σαραςκευι Ηαχαριά 

Αχιλλζασ Μλειςοφρασ (Ε.ΦΕ.Σ.), υποψ. Δρ. 

Δρ. Ιωάννθσ Ναδάσ 

Zorica Mijartovid, υποψ. Δρ. 

Βίκυ Σρωτοπαπαδάκθ, ΞΑ 

Δρ. Ξαρία Υωηοποφλου 

Νυδία Φςιακίρθ, ΞΑ 

Σαναγιϊτθσ Χρυςόπουλοσ, MA. 

Ξιχαιλ Ψαρομμάτθσ 

Επιςτθμονικι επιτροπι: 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Μακθγιτρια Heike Baranzke, Φμιμα Θεολογίασ, Bergische Universität Wuppertal  

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Βαςίλαροσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Ρμότιμοσ Μακθγθτισ Tom L. Beauchamp, Georgetown University  

Δρ. Φάκθσ Βιδάλθσ, Εκνικι Επιτροπι Βιοθκικισ και Φεχνοθκικισ 

Μακθγθτισ Υτζλιοσ Βιρβιδάκθσ, Φμιμα ΙΦΕ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Ρμότιμοσ Μακθγθτισ Stephen R. L. Clark, University of Liverpool  

Μακθγθτισ Jean-Paul De Lucca, Φμιμα Φιλοςοφίασ, University of Malta  

Μακθγθτισ Dejan Donev, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ss. Cyril and Methodius University  

Μακθγθτισ Διονφςιοσ Δρόςοσ, Φμιμα Σολιτικϊν Επιςτθμϊν, Α.Σ.Θ. 

Δρ. Οίκοσ Ερθνάκθσ, Ελλθνικό Ανοικτό Σανεπιςτιμιο  

Μακθγθτισ Michael George, Φμιμα Φιλοςοφίασ, St. Thomas University  

Αναπλθρϊτρια Μακθγιτρια Jing Zhao, Institute for Economics, University of Chinese 

Academy of Social Sciences  

Δρ. Γεϊργιοσ Θλιόπουλοσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Μϊςτασ Θεολόγου, Υχολι ΕΞΦΕ, Εκνικό Ξετςόβιο Σολυτεχνείο  

Επίκουρθ Μακθγιτρια Βίκυ Ιακϊβου, Φμιμα Μοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ, 
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Σανεπιςτιμιο Αιγαίου 

Μακθγθτισ Hans-Werner Ingensiep, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Universität Duisburg-Essen  

Επίκουροσ Μακθγθτισ Γεράςιμοσ Μακολοίρθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Μακθγθτισ Željko Kaluđerovid, Φμιμα Φιλοςοφίασ, University of Novi Sad  

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ivica Kelam, Φμιμα Σαιδαγωγικισ, University of Osijek  

Μακθγθτισ Δθμιτριοσ Ναμπρζλλθσ, Φμιμα Μοινωνιολογίασ, Σάντειο Σανεπιςτιμιο 

Μοινωνικϊν και Σολιτικϊν Επιςτθμϊν 

Μακθγθτισ Alexander Nehamas, Princeton University 

Μακθγιτρια Ευγενία (Βάνα) Οικολαΐδου-Μυριανίδου, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Μακθγθτισ Φιλιμων Σαιονίδθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ και Σαιδαγωγικισ, Α.Σ.Θ. 

Επίκουρθ Μακθγιτρια Φερενίκθ Σαναγοποφλου-Μουτνατηι, Φμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, 

Σάντειο Σανεπιςτιμιο Μοινωνικϊν και Σολιτικϊν Επιςτθμϊν 

Μακθγθτισ Ιωάννθσ Σρελορζντηοσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Μακθγθτισ Dragan Prole, Φμιμα Φιλοςοφίασ, University of Novi Sad 

Μακθγθτισ Julian Savulescu, Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, University of Oxford 

Επίκουρθ Μακθγιτρια Liliya Sazonova, Institute for the Studies of Societies and 

Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences  

Επίκουροσ Μακθγθτισ Oleg Shevchenko, Φμιμα Μοινωνικϊν Επιςτθμϊν, V. I. Vernadsky 

Crimean Federal University  

Μακθγθτισ Peter Singer, Center for Human Values, Princeton University & University of 

Melbourne  

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Υτείρθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Vasileios Syros, University of Helsinki & University of Jyväskylä 

Επίκουροσ Μακθγθτισ Υπυρίδων Φζγοσ, Φμιμα Φιλοςοφικϊν και Μοινωνικϊν Υπουδϊν, 

Σανεπιςτιμιο Μριτθσ  

Μακθγιτρια Υταυροφλα Φςινόρεμα, Φμιμα Φιλοςοφικϊν και Μοινωνικϊν Υπουδϊν, 

Σανεπιςτιμιο Μριτθσ  

Μακθγιτρια Voula Tsouna, University of California  

Μακθγθτισ Jan Wawrzyniak, Φμιμα Γλωςςολογίασ, Adam Mickiewicz University  

Μακθγθτισ Kai Edwin Whiting, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Maretec Universitade de Lisboa  

Μακθγθτισ Αριςτείδθσ Χατηισ, Φμιμα ΙΦΕ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Μακθγθτισ Οίκοσ Ψαρρόσ, Institute of Philosophy, Universität Leipzig 

Γλϊςςα: αγγλικι 

Σαρουςίαςθ: To Conatus-Journal of Philosophy είναι εξαμθνιαίο αγγλόγλωςςο διεκνζσ 

φιλοςοφικό περιοδικό ανοικτισ πρόςβαςθσ και διπλισ ομότιμθσ ανϊνυμθσ αξιολόγθςθσ, 

το οποίο εκδίδεται τόςο ςε ζντυπθ, όςο και ςε θλεκτρονικι μορφι. Εκδίδεται από το 

2016 από το Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Φιλοςοφίασ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ του 

Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μζντρο 

Φεκμθρίωςθσ. Θ Επιςτθμονικι Επιτροπι του Conatus-Journal of Philosophy είναι διεκνισ: 

αποτελείται από 40 επιςτιμονεσ, οι οποίοι καταμερίηονται ςε 29 πανεπιςτθμιακά 
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ιδρφματα και ινςτιτοφτα που λειτουργοφν ςε 16 κράτθ. 

Φο Conatus-Journal of Philosophy δθμοςιεφει πρωτότυπα ερευνθτικά φιλοςοφικά 

δοκίμια, βιβλιοκριςίεσ και ςυνεντεφξεισ με ςθμαίνουςεσ προςωπικότθτεσ από τον χϊρο 

τθσ Φιλοςοφίασ. Υε όλα τα κείμενα που δθμοςιεφονται ςτο Conatus-Journal of Philosophy 

αποδίδεται CrossRef DOI· τα δθμοςιευμζνα δοκίμια αποδελτιϊνονται και 

καταλογογραφοφνται ςτα SCOPUS, EBSCOhost, Web of Science, European Reference 

Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), Directory of Open Journal 

Archives (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Norwegian Register for 

Journals, Series and Publishers (NSD), Google Scholar, Index Copernicus, RootIndexing, 

OpenAire και Zenodo, ενϊ παράλλθλα αρχειοκετοφνται ςτο ψθφιακό αποκετιριο PKP 

Preservation Network μζςω του Εκνικοφ Μζντρου Φεκμθρίωςθσ. 

Ζτοσ ίδρυςθσ: 2016. 

Δθμοςιευμζνοι τόμοι: vol. 1, nos. 1 & 2 (2016), vol. 2, nos. 1 - SI: “Aristotle” & 2 (2017), 

vol. 3, nos. 1 & 2 - SI: “On Tristram Engelhardt, Jr. – Ethics at the Edge of Faith” (2018), vol. 

4, nos. 1 & 2 - SI: “Bioethics and the Holocaust” (2019), vol. 5, nos. 1 & 2 (2020), vol. 6, 

nos. 1 & 2 - SI: “Conatus: The Will to Persist” (2021). 

e-ISSN: 2459-3842, p-ISSN: 2653-9373. 

Επικοινωνία: Conatus-Journal of Philosophy, Εργαςτιριο Εφαρμοςμζνθσ Φιλοςοφίασ, 

Φιλοςοφικι Υχολι, γραφείο 746 (7οσ όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 157 84 

Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: +30 210 727 7365 Fax: +30 210 724 8979 

Ιςτότοποσ: www.conatus.philosophy.uoa.gr 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: conatus@philosophy.uoa.gr 
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11.2.2 ΗΘΙΚΗ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 

 

Ηιικθ – Περιοδικό Φιλοςοφίασ 

Εκδότθσ: Εργαςτιριο Φιλοςοφία-Διακυβζρνθςθ-Ρικονομία – ppelab.gr 

Διευκυντισ: Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Ο. Σολίτθσ 

Αρχιςυνταξία: 

Zαχαροφλα Θεοδϊρου, υποψ. ΞΑ 

Επιμζλεια φλθσ: 

Eλζνθ Σάςτρα 

Υυντακτικι επιτροπι: 

∆ρ. Σαναγιϊτα Βάςςθ 

∆ρ. Αλκιβιάδθσ Μ. Γοφναρθσ 

∆ρ. Αναςτάςιοσ Ξανδραπιλιασ 

∆ρ. Σαναγιϊτθσ Σζρροσ-Αποςτολόπουλοσ 

Διμθτρα Βαγενά, υποψ. Δρ. 

Βάςω Ξπάκα, υποψ. Δρ. 

Σαναγιϊτθσ Δζδεσ, ΞΑ 

Επιςτθμονικι επιτροπι: 

† Sir Roger Scruton, University of Buckingham 

Ρμότιμοσ Μακθγθτισ Stephen R.L. Clark, University of Liverpool 

Μακθγιτρια Βάνα Οικολαΐδου-Μυριανίδου, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Μακθγθτισ Σαναγιϊτθσ Σανταηάκοσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Μακθγθτισ Γιάννθσ Σρελορζντηοσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Βαςίλαροσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ιωάννθσ Μαλογεράκοσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ευάγγελοσ Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Γλϊςςα: ελλθνικι και αγγλικι 

Σαρουςίαςθ: Aπό τισ τρεισ λζξεισ, “Hκικι”, “Σεριοδικό”, “Φιλοςοφίασ”, μόνο θ δεφτερθ 

ζχει κοινϊσ αναγνωρίςιμθ ςθμαςία. H λζξθ περιοδικό δθλϊνει ζντυπο που κυκλοφορεί με 

οριςμζνθ ι ςχετικι περιοδικότθτα. Tθν ίδια ϊρα, θ θκικι ταυτίηεται ςτο μυαλό των 

περιςςοτζρων με τθν θκικολογία, ενϊ θ λζξθ φιλοςοφία χρθςιμοποιείται πολλζσ φορζσ, 

για να δθλϊςει οτιδιποτε το περίπλοκο ι δυςνόθτο. Άλλοτε πάλι, κεωρείται θ φιλοςοφία 

ωσ ζνα ανοφςιο διανοθτικό παιχνίδι για οριςμζνουσ που ζχουν τθν πολυτζλεια να 

καταπιάνονται με το τίποτα. H πλιρθσ ανατροπι τζτοιων παρερμθνειϊν ςυνιςτά δφςκολο 

ζργο, που μάλλον ξεφεφγει από τισ δυνατότθτεσ ενόσ φιλοςοφικοφ περιοδικοφ. Tο 

γεγονόσ αυτό, όμωσ, δεν του απαγορεφει να ςυνδράμει ςε αυτιν τθν προςπάκεια. 
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Φο περιοδικό Ηκικι εκδίδεται από το Εργαςτιριο Φιλοςοφία-Διακυβζρνθςθ-

Ρικονομία του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ του Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ Σανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Μζντρο Φεκμθρίωςθσ. 

Ζτοσ ίδρυςθσ: 2005. 

Δθμοςιευμζνοι τόμοι: 1 (2005), 2 (2006), 3 (2007), 4 (2007), 5 (2008), 6 (2008), 7 (2009), 8 

(2011), 9 (2012), 10 (2014), 11 (2017), 12 (2019), 13 (2020), 14 (2021). 

ΙSSN: 1790-6121. 

Επικοινωνία: Θκικι, Εργαςτιριο Φιλοςοφία-Διακυβζρνθςθ-Ρικονομία – www.ppelab.gr, 

Φιλοςοφικι Υχολι, κυψζλθ 509 (5οσ όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 157 84 

Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: +30 210 727 7517 

Ιςτότοποσ: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: ethiki@philosophy.uoa.gr 
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11.2.3 PUBLIC REALM – POSTGRADUATE AND EARLY CAREER 

JOURNAL OF PHILOSOPHY 

 

Public Realm – Postgraduate and Early Career Journal of philosophy  

Εκδότθσ: Εργαςτιριο Σολιτικισ Φιλοςοφίασ: από τθν πράξθ ςτθ κεωρία (ΕΣοΦι) και 

Εκνικό Μζντρο Φεκμθρίωςθσ (θλεκτρονικι ζκδοςθ – E-publisher – 

http://epublishing.ekt.gr) 

Διευκφντρια: Μακθγιτρια Βάνα Οικολαΐδου-Μυριανίδου 

Αρχιςυνταξία: 

Ιωάννθσ Χουντισ, υποψ. Δρ. 

Υυντακτικι επιτροπι: 

Ματερίνα Μαροφνια, υποψ. Δρ. 

Φϊτθσ Υτάμοσ, υποψ. MA 

Φριςεφγενθ Γεωργακοποφλου, υποψ. MA 

Σαναγιϊτθσ Νακφρθσ, υποψ. MA 

Ξιχάλθσ Δαγτηισ, ΞΑ 

Επιςτθμονικι επιτροπι: 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Βαςίλαροσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Μακθγθτισ Alain Brossat, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Université Paris-Nanterre Université Paris-

VIII 

Δρ. Χριςτοσ Γρθγορίου 

Επίκουρθ Μακθγιτρια Βίκυ Ιακϊβου, Φμιμα Μοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ, 

Σανεπιςτιμιο Αιγαίου 

Ρμότιμοσ Μακθγθτισ Benjamic Isaac, Department of Classics, Tel-Aviv University 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ιωάννθσ Μαλογεράκοσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Μακθγθτισ Jean-François Kervégan, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Université Paris 1 - Panthéon-

Sorbonne 

Μακθγιτρια Γκόλφω Ξαγγίνθ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Σανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 

Μακθγθτισ Φιλιμων Σαιονίδθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ και Σαιδαγωγικισ, Α.Σ.Θ. 

Επίκουρθ Μακθγιτρια, Ελζνθ Σερδικοφρθ Φμιμα Φιλοςοφίασ, Σανεπιςτιμιο Σατρϊν 

Δρ. Μωνςταντίνοσ Τεπαπισ, Lecturer in Economics, Goldsmiths, University of London. 

Επίκουροσ Μακθγθτισ Υπυρίδων Φζγοσ, Φμιμα Φιλοςοφικϊν και Μοινωνικϊν Υπουδϊν, 

Σανεπιςτιμιο Μριτθσ 

Μακθγθτισ Alonso Tordesillas, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Σανεπιςτιμιο Aix-Marseille 

Μακθγιτρια Βοφλα Φςοφνα, Φμιμα Φιλοςοφίασ, University of Santa Barbara 

Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Φαράκλασ, Φμιμα Σολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ, Σάντειο 
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Σανεπιςτιμιο Μοινωνικϊν και Σολιτικϊν Επιςτθμϊν 

Γλϊςςα: αγγλικι και γαλλικι 

Σαρουςίαςθ: Φο PUBLIC REALM είναι θλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδεται δφο φορζσ 

τον χρόνο, από το Εργαςτιριο Σολιτικισ Φιλοςοφίασ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ του 

Ε.Μ.Σ.Α. Είναι διεκνζσ περιοδικό ανοικτισ πρόςβαςθσ με επιτροπι αξιολόγθςθσ, που 

αξιϊνει να προςφζρει ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και νζουσ ερευνθτζσ τθν ευκαιρία να 

δθμοςιεφςουν τθ δουλειά τουσ. Φο PUBLIC REALM καλωςορίηει πρωτότυπεσ 

αδθμοςίευτεσ εργαςίεσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο τθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ. 

Ζτοσ ίδρυςθσ: 2021 

Χπό δθμοςίευςθ: 1 (2022) 

ΙSSN: υπό ζκδοςθ 

Επικοινωνία: Εργαςτιριο Σολιτικισ Φιλοςοφίασ: από τθν πράξθ ςτθ κεωρία (ΕΣοΦι), 

Φιλοςοφικι Υχολι, κυψζλθ 509 (5οσ όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 157 84 

Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: +30 210 727 7502 

Ιςτότοποσ: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/PRJPP/ 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: publicrealm@philosophy.uoa.gr 
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11.2.4 ΕΙΚΩΝ / ICON – ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ 

ΦΙΛΟΟΦΙΑ / JOURNAL ON BYZANTINE PHILOSOPHY 
 

ΕΙΚΩΝ / ICON – 

Επιιεώρηςη Βυζαντινθσ Φιλοςοφίασ / Journal on Byzantine Philosophy 

Εκδότθσ: Εργαςτιριο Ξελζτθσ του Θεςμικοφ Νόγου και Εκνικό Μζντρο Φεκμθρίωςθσ 

(θλεκτρονικι ζκδοςθ – E-publisher – http://epublishing.ekt.gr) 

Διευκυντισ: Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ 

Αρχιςυνταξία: 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Υυντακτικι επιτροπι: 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Υτείρθσ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Ε.Μ.Σ.Α. 

Δρ. Θεοφάνθσ Ξελίδθσ 

Δρ. Γιάννθσ Ψωμάκθσ 

Γλϊςςα: ελλθνικι, αγγλικι, γαλλικι 

Σαρουςίαςθ: Φο επιςτθμονικό περιοδικό ΕΙΚΩΝ / ICON – Επικεϊρθςθ Βυηαντινισ 

Φιλοςοφίασ / Journal on Byzantine Philosophy ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ ςτον 

τομζα τθσ Βυηαντινισ φιλοςοφίασ αλλά και ςε ςχζςθ με τουσ ςχετικοφσ κλάδουσ τθσ 

ιςτορίασ τθσ φιλοςοφίασ, κακϊσ και τθσ ςυςτθματικισ φιλοςοφίασ. Φο περιοδικό 

δθμοςιεφει πρωτότυπα άρκρα ςτα ελλθνικά, αγγλικά και γαλλικά δφο φορζσ το χρόνο. 

λα τα υπό δθμοςίευςθ άρκρα υπόκεινται ςε ανϊνυμθ αξιολόγθςθ από τθν 

Επιςτθμονικι Επιτροπι του Σεριοδικοφ. Φο περιοδικό εκδίδεται ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι μορφι. 

Ζτοσ ίδρυςθσ: 2021 

Δθμοςιευμζνοι τόμοι: 1 τχ. 1 (2021). DOI: https://doi.org/10.12681/ijbyzph.27627 

ΙSSN: 2732-6624 

Επικοινωνία: ΕΙΚΩΝ / ICON – Επικεϊρθςθ Βυηαντινισ Φιλοςοφίασ / Journal on Byzantine 

Philosophy, Εργαςτιριο Ξελζτθσ του Θεςμικοφ Νόγου, Φιλοςοφικι Υχολι, κυψζλθ 746 (7οσ 

όροφοσ), Σανεπιςτθμιοφπολθ Ηωγράφου, 157 84 Ηωγράφου, Ακινα 

Φθλ.: +30 210 727 7504 

Ιςτότοποσ: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/iJByzPh/issue/view/1643 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: garabatz@philosophy.uoa.gr, 

idrel@philosophy.uoa.gr 

 

javascript:openRTWindow('https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/iJByzPh/about/editorialTeamBio/15979')
javascript:openRTWindow('https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/iJByzPh/about/editorialTeamBio/15979')
javascript:openRTWindow('https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/iJByzPh/about/editorialTeamBio/11426')
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/iJByzPh/issue/view/1643
mailto:garabatz@philosophy.uoa.gr
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VII. ΜΙΟΘΦΙΜΡΦΘΦΑ – ΑΟΦΑΝΝΑΓΕΥ ΦΡΙΦΘΦΩΟ/ΦΡΙΦΘΦΤΙΩΟ 

 
ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΔΩΔΕΜΑΦΡ 

12. ΥΣΡΧΔΕΥ, ΔΤΑΥΕΙΥ ΜΑΙ ΣΤΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ ΦΡΙΦΘΦΩΟ/ΦΡΙΦΘΦΤΙΩΟ 

ΥΦΡ ΕΠΩΦΕΤΙΜΡ 

 

12.1 Σρόγραμμα Erasmus+ για ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 
 

12.1.1 Erasmus+: γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Φο Σρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 

εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ, τθ νεολαία και τον ακλθτιςμό. Ξε το Σρόγραμμα Erasmus+ 

προπτυχιακοί/ζσ, μεταπτυχιακοί/ζσ και διδακτορικοί/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ μποροφν να 

ςπουδάςουν για περίοδο 3 ζωσ 12 μθνϊν ςε πανεπιςτιμιο ι ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

άλλθσ ςυμμετζχουςασ χϊρασ. Ρι ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ («χϊρεσ του προγράμματοσ») είναι 

(α) τα 28 κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, (β) 6 χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

Βόρεια Ξακεδονία, Ιςλανδία, Νιχτενςτάιν, Οορβθγία, Υερβία και Φουρκία και (γ) θ Ελβετία 

ωσ «χϊρα-εταίροσ». 

Θ αρχι που διζπει το Σρόγραμμα Erasmus+ είναι ότι οι ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

αναγνωρίηονται πλιρωσ ςτο εκπαιδευτικό ίδρυμα προζλευςθσ, κυρίωσ χάρθ ςτο 

ευρωπαϊκό ςφςτθμα μεταφοράσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων (ECTS). Για να είναι δυνατι θ 

ςυμμετοχι των φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν ςτο πρόγραμμα, χρειάηεται να υφίςταται ςυμφωνία 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων πανεπιςτθμίων. Υτισ φοιτιτριεσ και ςτουσ φοιτθτζσ 

που ςυμμετζχουν ςτο Σρόγραμμα Erasmus+ αποδίδονται όλεσ οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 

(ECTS) που αντιςτοιχοφν ςτα μακιματα που περάτωςαν επιτυχϊσ ςε οποιοδιποτε από τα 

ςυμμετζχοντα ςτο Σρόγραμμα Erasmus+ Φμιματα του εξωτερικοφ. 

● Για τθν κάλυψθ των επιπλζον δαπανϊν που ςυνεπάγεται θ διαφορά κόςτουσ 

διαβίωςθσ ςτο εξωτερικό, χορθγοφνται ςτουσ φοιτθτζσ και ςτισ φοιτιτριεσ υποτροφίεσ 

Erasmus+. 

 

Σρόγραμμα Erasmus+ ςτο Ε.Μ.Σ.Α. 

www.interel.uoa.gr/erasmus.html 

 

12.1.2 Σρόγραμμα Erasmus+ ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ 
 

Φα Σανεπιςτιμια με τα οποία το Φμιμα Φιλοςοφίασ, κατά το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ, ζχει 

ςυνάψει διαπανεπιςτθμιακι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ (Bilateral Agreement) για ανταλλαγι 

προπτυχιακϊν, μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςτο πλαίςιο του 

Σρογράμματοσ Ανταλλαγισ Φοιτθτϊν Erasmus+ είναι τα ακόλουκα: 

1. Royal Holloway, University of London (Θνωμζνο Βαςίλειο) 

2. Université Paul-Valéry-Montpellier III (Γαλλία) 
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3. Université Paris Nanterre (Paris X) (Γαλλία) 

4. Universität Leipzig (Γερμανία) 

5. Universitat de Barcelona (Ιςπανία) 

6. Univerzita Palackého v Olomouci (Φςεχία) 

7. Bulgarian Academy of Sciences (Βουλγαρία) 

8. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Μροατία) 

9. University of Nicosia (Μφπροσ) 

10. NLA University College (Οορβθγία) 

11. University of Novi Sad (Υερβία) 

12. University of Ljubljana (Υλοβενία) 

13. Université Paris Panthéon-Sorbonne (Γαλλία) 

14. Union University of Belgrade (Υερβία). 

 

ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΡΙ ΧΣΕΧΘΧΟΡΙ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ERASMUS+ 

ΥΦΡ ΦΞΘΞΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ 

τθλ.: 210 727 7507, e-mail: garabatz@philosophy.uoa.gr 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Ευάγγελοσ Δ. Σρωτοπαπαδάκθσ 

τθλ.: 210 727 7574, e-mail: eprotopa@philosophy.uoa.gr 

 

Μάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, τον μινα Ξάρτιο, προκθρφςςονται από το Φμιμα Φιλοςοφίασ οι 

κζςεισ για ςπουδζσ ςτο εξωτερικό που ζχουν εγκρικεί για το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ – οι 

φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ που κα επιλεγοφν φζτοσ κα πραγματοποιιςουν ςπουδζσ ςτα 

πανεπιςτιμια αυτά το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-2023. 

● Ρι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ κακϊσ και τα απαραίτθτα ζγγραφα ορίηονται ςτθν 

πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ, θ οποία αναρτάται ςτον ιςτότοπο του Σρογράμματοσ Erasmus+ 

ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ. 

 

Σρόγραμμα Erasmus+ ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ 

www.philosophy.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/erasmus.html 

 

● ςοι/όςεσ ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ 

κατακζτοντασ τα ςχετικά ζγγραφα ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ. 

 

12.2 Σρόγραμμα Erasmus+ για πρακτικι άςκθςθ ςτο εξωτερικό 
 

Θ δράςθ Erasmus+ πρακτικι άςκθςθ παρζχει τθ δυνατότθτα ςε προπτυχιακοφσ/ζσ, 

μεταπτυχιακοφσ/ζσ και διδακτορικοφσ/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ του Σανεπιςτθμίου να 

πραγματοποιιςουν μία περίοδο πρακτικισ άςκθςθσ, με χρθματοδοτοφμενθ διάρκεια από 2 

ζωσ 4 μινεσ, ςε Σανεπιςτιμια, Ερευνθτικά Μζντρα και Ρργανιςμοφσ 

(α) ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
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(β) ςτισ χϊρεσ του προγράμματοσ που δεν αποτελοφν μζλθ τθσ ΕΕ: Ιςλανδία, Νιχτενςτάιν, 

Οορβθγία, Υερβία, Φουρκία και Βόρεια Ξακεδονία,  

(γ) και ςτα πανεπιςτιμια-μζλθ τθσ Ζνωςθσ Σανεπιςτθμίων CIVIS (παρακάτω, 12.3.1). 

Μάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, τον μινα Ξάρτιο, προκθρφςςονται από το Φμιμα Ευρωπαϊκϊν 

και Διεκνϊν Υχζςεων του Ε.Μ.Σ.Α. οι κζςεισ που ζχουν εγκρικεί για το επόμενο ακαδθμαϊκό 

ζτοσ. 

● Ρι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, κακϊσ και τα κριτιρια 

και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των υποψθφιοτιτων ορίηονται ςτθν προκιρυξθ, θ οποία 

αναρτάται ςτον παραπάνω ιςτότοπο του Ε.Μ.Σ.Α. (11.1.2) κακϊσ και ςτον ιςτότοπο του 

Φμιματοσ Φιλοςοφίασ (Ανακοινϊςεισ Γραμματείασ). 
 

Επικοινωνία: Φμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Υχζςεων του Ε.Μ.Σ.Α., Σανεπιςτθμίου 30, 1
οσ

 όροφοσ, 

Γραφείο Erasmus· υπεφκυνθ πρακτικισ άςκθςθσ: θ κυρία Αφροδίτθ Βάςςου, τθλ.: 210 368 9722, e-

mail: avassou@uoa.gr 
 

● ςοι/όςεσ ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν μποροφν να υποβάλουν θλεκτρονικά 

αίτθςθ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά μζςω του ακόλουκου ιςτότοπου: 

 

Σρόγραμμα Erasmus+ για πρακτικι άςκθςθ ςτο εξωτερικό 

www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html 

 

12.3 Υπουδζσ και δράςεισ ςτο εξωτερικό ςτο πλαίςιο του CIVIS 
 

12.3.1 CIVIS: γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Φο CIVIS (European Civic University / Σανεπιςτιμιο Σολιτϊν τθσ Ευρϊπθσ) αποτελεί 

ςυμμαχία-ςυνεργαςία οκτϊ Ευρωπαϊκϊν Σανεπιςτθμίων, θ οποία δθμιουργικθκε με το 

καταςτατικό ενόσ ευρωπαϊκοφ Σανεπιςτθμίου που πλθροί τα κριτιρια τθσ πρόςκλθςθσ 

Erasmus+ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 
 

Φο ευρωπαϊκό δίκτυο CIVIS απαρτίηουν τα εξισ Σανεπιςτιμια: 

1. Εκνικό και Μαποδιςτριακό Σανεπιςτιμιο Ακθνϊν (Ακινα, Ελλάδα) 

2. Aix-Marseille Université (Ξαςςαλία, Γαλλία) 

3. Université Libre de Bruxelles (Βρυξζλλεσ, Βζλγιο) 

4. Universitatea din Bucuresti (Βουκουρζςτι, Τουμανία) 

5. Universidad Autónoma de Madrid (Ξαδρίτθ, Ιςπανία) 

6. Sapienza Università di Roma (Τϊμθ, Ιταλία) 

7. Stockholms Universitet (Υτοκχόλμθ, Υουθδία) 

8. Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Φυβίγγθ, Γερμανία). 

Υτον κατάλογο αυτό προςτζκθκαν εν ςυνεχεία τα ακόλουκα Σανεπιςτιμια: 

9. University of Glasgow (Γλαςκόβθ, Θνωμζνο Βαςίλειο) 

10. Paris Lodron Universität Salzburg (PLUS), (Salzburg, Αυςτρία). 
 

CIVIS 

www.civis.eu/el, www.civis.eu/en 
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https://www.uoa.gr/to_panepistimio/civis_eyropaiko_panepistimio_ton_politon/ 

 

12.3.2 Υπουδζσ ςτα πανεπιςτιμια-μζλθ τθσ Ζνωςθσ Σανεπιςτθμίων CIVIS 
 

Υτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ ορίηονται το Φμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν 

Υχζςεων του Ε.Μ.Σ.Α. κζςεισ για ςπουδζσ ςτα ευρωπαϊκά πανεπιςτιμια-μζλθ τθσ Ζνωςθσ 

Πανεπιςτθμίων CIVIS (με ελάχιςτθ διάρκεια ςπουδϊν 3 μινεσ). Εν ςυνεχεία, οι κζςεισ αυτζσ 

προκθρφςςονται από το Φμιμα Φιλοςοφίασ ςε όλουσ τουσ κφκλουσ ςπουδϊν. 

Ματά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022, οι κζςεισ αυτζσ κα προκθρυχκοφν Φεβρουάριο-

Ξάρτιο 2022. Ρι ςπουδζσ κα πραγματοποιθκοφν κατά το χειμερινό ι και το εαρινό 

εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2022-2023 ςτα πανεπιςτιμια-μζλθ τθσ Ζνωςθσ 

Σανεπιςτθμίων CIVIS. 

 

ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΡΥ ΧΣΕΧΘΧΟΡΥ CIVIS ΥΦΡ ΦΞΘΞΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

Αναπλθρωτισ Μακθγθτισ Γεϊργιοσ Αραμπατηισ 

τθλ.: 210 727 7507, e-mail: garabatz@philosophy.uoa.gr 

 

● Ρι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, κακϊσ και τα κριτιρια 

και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των υποψθφιοτιτων ορίηονται ςε προκιρυξθ, θ οποία (α) 

αναρτάται ςτον ακόλουκο ιςτότοπο: 

 

Υπουδζσ ςτα πανεπιςτιμια-μζλθ τθσ Ζνωςθσ Σανεπιςτθμίων CIVIS 

ςτο πλαίςιο του Σρογράμματοσ Erasmus+ 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html 

 

και εν ςυνεχεία (β) εξειδικεφεται ςτον ιςτότοπο του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ (1. 

Ανακοινϊςεισ Γραμματείασ και 2. Σροπτυχιακζσ Υπουδζσ → Erasmus). 

● ςοι/όςεσ ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ 

κατακζτοντασ τα ςχετικά ζγγραφα ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ. 

 

12.3.3 Δράςεισ ςτα πανεπιςτιμια-μζλθ τθσ Ζνωςθσ Σανεπιςτθμίων CIVIS 

 

(α) Σρογράμματα βραχυπρόκεςμθσ κινθτικότθτασ 
 

Υτο πλαίςιο του CIVIS προκθρφςςονται από το Φμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Υχζςεων 

του Ε.Μ.Σ.Α. προγράμματα βραχυπρόκεςμθσ κινθτικότθτασ φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν (διεκνϊν 

θμερϊν/εβδομάδων και εποχιακϊν ςχολείων) για τα πανεπιςτιμια-μζλθ τθσ Ζνωςθσ 

Σανεπιςτθμίων CIVIS. Φα προγράμματα αυτά περιγράφονται ςτθν εκάςτοτε πρόςκλθςθ 

ςυμμετοχισ, όπου και ορίηονται οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και οι προκεςμίεσ υποβολισ 

προτάςεων. 
 

Επικοινωνία: e-mail: info-civis@uoa.gr 

● Θ πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ αναρτάται ςτον ακόλουκο ιςτότοπο: 

www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html. 
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(β) Υυναντιςεισ εργαςίασ, ςεμινάρια, μακιματα, διαγωνιςμοί 
 

Από τα πανεπιςτιμια-μζλθ τθσ Ζνωςθσ Σανεπιςτθμίων CIVIS διοργανϊνονται μζςω 

διαδικτφου 

(i) ςυναντιςεισ εργαςίασ (online workshops), με ςυγκεκριμζνθ κάκε φορά κεματικι, από τισ 

οποίεσ οριςμζνεσ (με κεματικι, λ.χ., τισ μεταπτυχιακζσ, διδακτορικζσ ι μεταδιδακτορικζσ 

ςπουδζσ και τισ πθγζσ χρθματοδότθςισ τουσ κ.τ.ό.) ενδιαφζρουν τισ φοιτιτριεσ/τουσ 

φοιτθτζσ, 

(ii) ςεμινάρια μικτισ μάκθςθσ (blended learning courses), και από τθ κεματικι τθσ 

φιλοςοφίασ (για διδακτορικοφσ/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ), 

(iii) ςεμινάρια εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν, διαδικτυακά γλωςςικά καφζ/ςυναντιςεισ, 

(iv) ςεμινάρια για soft skills,  

(v) μακιματα (online courses), 

(vi) διαγωνιςμοί φωτογραφίασ κ.ά. 

Διοργανϊνονται επίςθσ διεκνείσ θμζρεσ του CIVIS (Global CIVIS Days). 
 

● Σλθροφορίεσ: Φμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Υχζςεων του Ε.Μ.Σ.Α., Σανεπιςτθμίου 

30, τθλ.: 210 368 9681, και ςτον ιςτότοπο του CIVIS (παραπάνω, 12.3.1). 

 

(γ) Γνωςτοποίθςθ δραςτθριοτιτων του CIVIS 
 

Ρι δραςτθριότθτεσ των πανεπιςτθμίων-μελϊν τθσ Ζνωςθσ Σανεπιςτθμίων CIVIS που 

απευκφνονται ςε φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ και των τριϊν κφκλων ςπουδϊν, κακϊσ και ςε 

μεταδιδακτορικοφσ/ζσ ερευνθτζσ/ερευνιτριεσ, διευρφνονται ςυνεχϊσ ςε πολλοφσ τομείσ 

τθσ ζρευνασ, τθσ εκπαίδευςθσ και του πολιτιςμοφ. Ρι δραςτθριότθτεσ αυτζσ (με 

πλθροφόρθςθ, προςκλιςεισ κ.λπ.) ταξινομοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ δράςεων, οι 

οποίεσ εμφανίηονται ςτον ιςτότοπο του CIVIS (παραπάνω, 12.3.1). Ρ ιςτότοποσ του CIVIS 

ενθμερϊνεται διαρκϊσ με όλα τα νεότερα (δράςεισ/προγράμματα/προτάςεισ κ.λπ.) των 

πανεπιςτθμίων-μελϊν τθσ Ζνωςθσ Σανεπιςτθμίων CIVIS. 

● Σλθροφορίεσ για εκπαιδευτικά προγράμματα/δραςτθριότθτεσ CIVIS Courses 

υπάρχουν ςτον ακόλουκο ιςτότοπο: 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα/δραςτθριότθτεσ CIVIS Courses 

https://civis.eu/en/civis-courses 
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VIII. ΓΕΟΙΜΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ 

ΓΙΑ ΦΡΧΥ ΦΡΙΦΘΦΕΥ ΜΑΙ ΦΙΥ ΦΡΙΦΘΦΤΙΕΥ 

 
ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΔΕΜΑΦΡ ΦΤΙΦΡ 

13. ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΘΥ ΦΡΙΦΘΥΘΥ 

 

13.1 Θμερολόγιο ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-2022 

 

(α) Χειμερινό εξάμθνο (ΧΕ) 
 

Σερίοδοσ διδαςκαλίασ:   4 Ρκτωβρίου 2021 – 14 Ιανουαρίου 2022 

Εξεταςτικι περίοδοσ Φεβρουαρίου: 17 Ιανουαρίου 2022 –11 Φεβρουαρίου 2022 
 

Θμζρεσ διακοπϊν 

Διακοπζσ Χριςτουγζννων:   24 Δεκεμβρίου 2021 – 7 Ιανουαρίου 2022 
 

Θμζρεσ εορτϊν και αργιϊν 

Θ 28
θ 

Ρκτωβρίου:   Επζτειοσ του «ΡΧΙ» ςτον ιταλικό φαςιςμό (Εκνικι εορτι) 

Θ 17
θ
 Οοεμβρίου:   Επζτειοσ εξζγερςθσ του Σολυτεχνείου το 1973 

Θ 30
ι
 Ιανουαρίου:   Εορτι των Φριων Ιεραρχϊν (Θρθςκευτικι εορτι) 

 

(β) Εαρινό εξάμθνο (ΕΕ) 
 

Σερίοδοσ διδαςκαλίασ:   21 Φεβρουαρίου 2022 – 03 Ιουνίου 2022 

Εξεταςτικι περίοδοσ Ιουνίου:  13 Ιουνίου 2022 – 08 Ιουλίου 2022 
 

Θμζρεσ διακοπϊν 

Διακοπζσ του Σάςχα:   18 Απριλίου 2022 – 1 Ξαΐου 2022 
 

Θμζρεσ εορτϊν και αργιϊν 

Θ 7
θ
 Ξαρτίου:    Μακαρι Δευτζρα 

Θ 25
θ 

Ξαρτίου: Επζτειοσ τθσ επανάςταςθσ του 1821 εναντίον του 
τουρκικοφ ηυγοφ (Εκνικι εορτι) 

Θ 1
θ
 Ξαΐου: Σρωτομαγιά. – Θμζρα ταξικισ αλλθλεγγφθσ των εργατϊν 

(Εργατικι εορτι – απεργία) 

Θ 13
θ
 Ιουνίου:    Φου Αγίου Σνεφματοσ (Μινθτι κρθςκευτικι εορτι) 

 

Διακοπι μακθμάτων: Φθν θμζρα διενζργειασ φοιτθτικϊν εκλογϊν και τθν 
επομζνθ 

 

Εξεταςτικι περίοδοσ Υεπτεμβρίου 2022: 05 Υεπτεμβρίου 2022 – 30 Υεπτεμβρίου 2022 
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13.2 Εγγραφι ςτο Φμιμα και ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Σανεπιςτθμίου 
 

13.2.1 Εγγραφι ςτο Φμιμα 
 

Θ εγγραφι των πρωτοετϊν φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν γίνεται με τον ακόλουκο τρόπο: 

Βιμα 1ο: Ματά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022, θ εγγραφι των πρωτοετϊν 

φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, εντόσ του τελευταίου δεκαθμζρου 

του Υεπτεμβρίου, μζςω του ςυςτιματοσ υποχρεωτικισ θλεκτρονικισ εγγραφισ ςτον 

ιςτότοπο του Χπουργείου Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων (με χριςθ του Αρικμοφ Ξθτρϊου 

Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ *Α.Ξ.Μ.Α.+), χωρίσ να απαιτείται θ μετάβαςθ ςτα Φμιματα του 

Σανεπιςτθμίου. Ρ ιςτότοποσ του Χπουργείου Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων είναι ο 

ακόλουκοσ: 

 

Χπουργείο Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων 

https://eregister.it.minedu.gov.gr/ 

 

Υτον ιςτότοπο αυτό υπάρχουν (α) εκτενείσ οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι εγγραφι (Εφαρμογι 

Θλεκτρονικισ Εγγραφισ, Εγχειρίδιο χριςθσ), (β) απαντιςεισ ςε ενδεχόμενα ερωτιματα 

(Χριςιμεσ πλθροφορίεσ) και (γ) ςτοιχεία για τα Φμιματα εγγραφισ (Υτοιχεία Φμθμάτων). 

Βιμα 2ο: Υχετικά με τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν άμεςθ και ςυνεχισ ενθμζρωςθ 

παρζχεται ςτον ιςτότοπο του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ. 

● Υτο ιςτότοπο αυτό (1. Ανακοινϊςεισ Γραμματείασ και 2. Σροπτυχιακζσ Υπουδζσ → 

Εγγραφζσ Σρωτοετϊν) αναρτϊνται όλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ/τισ 

νεοειςαχκζντεσ/νεοειςαχκείςεσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ (για όλεσ τισ κατθγορίεσ 

εγγραφομζνων), κακϊσ και για ηθτιματα που τουσ/τισ αφοροφν (δικαιολογθτικά κ.λπ.). 
 

Εν ςυνεχεία, ςτουσ φοιτθτζσ και ςτισ φοιτιτριεσ χορθγοφνται: 

(i) αρικμόσ μθτρϊου (A.M.) ςτο Φμιμα και 

(ii) οδθγίεσ για απόκτθςθ κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ του Σανεπιςτθμίου, 

δθλαδι για τθν απόκτθςθ «ονόματοσ χριςτθ» (username) και «κωδικοφ» (password), 

προκειμζνου να εγγραφοφν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Σανεπιςτθμίου. 

 

13.2.2 Εγγραφι ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Σανεπιςτθμίου και απόκτθςθ 

πανεπιςτθμιακοφ λογαριαςμοφ 
 

Ματόπιν οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ εγγράφονται ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του 

Σανεπιςτθμίου. Ξε τον τρόπο αυτό αποκτοφν αναγνωριςτικά («όνομα χριςτθ» *username] 

και «κωδικό» *password]), τα οποία είναι μόνιμα και εξαςφαλίηουν τθν πρόςβαςθ ςτο 

ςφςτθμα, για όςο χρόνο ο/θ κάτοχόσ τουσ διατθρεί τθν ιδιότθτα του φοιτθτι/τθσ 

φοιτιτριασ ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ. Φα ςτοιχεία αυτά είναι εφεξισ απαραίτθτα και πρζπει 

να είναι διακζςιμα ςτισ ςυναλλαγζσ του φοιτθτι/τθσ φοιτιτριασ με τισ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ του Φμιματοσ και του Ε.Μ.Σ.Α. 

● Θ εγγραφι ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Σανεπιςτθμίου είναι υποχρεωτικι. 
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Ρ ιςτότοποσ για τθν απόκτθςθ κωδικϊν για τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του 

Σανεπιςτθμίου είναι ο ακόλουκοσ: 

 

Αίτθςθ Οζου Νογαριαςμοφ, Μζντρο Νειτουργίασ και Διαχείριςθσ Δικτφου 

webadm.uoa.gr 

 

Ρδθγίεσ για τθν απόκτθςθ κωδικϊν παρζχονται ςτον παρακάτω ιςτότοπο: 

 

Ρδθγίεσ για τθν απόκτθςθ πανεπιςτθμιακοφ λογαριαςμοφ 

www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/FOITITES/eServices/My-

Studies-Registration.pdf 

 

● Γενικζσ πλθροφορίεσ για τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Ε.Μ.Σ.Α. (κακϊσ και για τισ 

εγγραφζσ των πρωτοετϊν, τισ μετεγγραφζσ και τισ κατατακτιριεσ εξετάςεισ) υπάρχουν ςτον 

παρακάτω ιςτότοπο: 

 

Σροπτυχιακζσ ςπουδζσ 

www.uoa.gr/spoydes/proptychiakes_spoydes/ 

 

13.3 Ακαδθμαϊκι ταυτότθτα και Δελτίο ειδικοφ ειςιτθρίου (φοιτθτικό ειςιτιριο) 
 

Ρι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ υποβάλλουν θλεκτρονικά αίτθςθ, με χριςθ των κωδικϊν που 

απόκτθςαν, για ζκδοςθ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ, θ οποία ιςχφει και ωσ δελτίο ειδικοφ 

ειςιτθρίου (πάςο). Θ ταυτότθτα καλφπτει πολλαπλζσ χριςεισ, επιπλζον του φοιτθτικοφ 

ειςιτθρίου, και αναγράφει τθν ακριβι περίοδο ιςχφοσ του δικαιϊματοσ του φοιτθτικοφ 

ειςιτθρίου. Σθν ακαδθμαϊκι ταυτότθτα δικαιοφνται όλοι οι εγγεγραμμζνοι φοιτθτζσ. 

Δικαιοφχοι μειωμζνου ειςιτθρίου, για τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ, είναι οι φοιτθτζσ 

πλιρουσ φοίτθςθσ του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν που δεν είναι ιδθ κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. 

και για όςα ζτθ απαιτοφνται για τθ λιψθ πτυχίου ςφμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα 

ςπουδϊν προςαυξθμζνα κατά δφο ζτθ. 

● Θ ζκδοςθ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ γίνεται μζςω τθσ Θλεκτρονικισ Χπθρεςίασ 

Απόκτθςθσ Ακαδθμαϊκισ Φαυτότθτασ του Χπουργείου Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων και 

παραδίδεται ςτο ςθμείο παραλαβισ που κα επιλζξει κάκε φοιτθτισ/φοιτιτρια κατά τθν 

υποβολι τθσ αίτθςισ του/τθσ, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςι του/τθσ. Θ ακαδθμαϊκι 

ταυτότθτα με δικαίωμα μειωμζνου ειςιτθρίου για όςουσ/όςεσ το δικαιοφνται χορθγείται 

ςτουσ ενδιαφερομζνουσ κατόπιν θλεκτρονικισ αίτθςισ τουσ ςε ειδικά διαμορφωμζνο για 

τον ςκοπό αυτό πλθροφοριακό ςφςτθμα. 

 

Θλεκτρονικι Χπθρεςία Απόκτθςθσ Ακαδθμαϊκισ Φαυτότθτασ 

www.academicid.minedu.gov.gr 

www.submit-academicid.minedu.gov.gr/ 
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13.4 Θλεκτρονικι Γραμματεία (‘my-studies’) 
 

13.4.1 Εφαρμογι my-studies 
 

Θ εφαρμογι my-studies παρζχει ςτουσ/ςτισ προπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ τισ 

ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: 

● να δουν ι/και να εκτυπϊςουν τθ βακμολογία τουσ, ςε κάποια εξεταςτικι περίοδο ι 

ςε όλεσ τισ εξεταςτικζσ περιόδουσ, ςε ζνα ι περιςςότερα μακιματα, ι ςυγκεντρωτικά, 

με βάςθ τισ επιτυχθμζνεσ ι τισ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ, 

● να ζχουν πλθροφορίεσ για οποιοδιποτε μάκθμα του Σρογράμματοσ Υπουδϊν 

(διδακτικζσ μονάδεσ, βάςθ, ϊρεσ διδαςκαλίασ, κακθγθτισ, ςυγγράμματα κ.λπ.). 

● να δθλϊςουν τα μακιματα που ενδιαφζρονται να παρακολουκιςουν ςτο επόμενο 

εξάμθνο και  

● να ςυμπλθρϊςουν αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ οποιουδιποτε διακζςιμου πιςτοποιθτικοφ 

ζχει κακορίςει θ Γραμματεία (λ.χ. βεβαίωςθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ, αναλυτικισ 

βακμολογίασ κ.ά.). 

Σλθροφορίεσ για τθν θλεκτρονικι γραμματεία και οδθγίεσ εγγραφισ ς’ αυτιν 

παρζχονται ςτουσ ακόλουκουσ ιςτότοπουσ: 

 

Θλεκτρονικι Γραμματεία (my-studies) 

www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/ilektroniki_grammateia/ 

my-studies.uoa.gr 

 

13.4.2 Εφαρμογι uniway για κινθτά 
 

Επίςθσ είναι διακζςιμθ για τουσ/τισ προπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ θ mobile 

εφαρμογι uniway για κινθτά και Android και Apple, όπου παρζχονται πλθροφορίεσ και 

μικρο-εφαρμογζσ ςχετικά με το φοιτθτολόγιο, τθν αξιολόγθςθ μακθμάτων και τθν 

κοινωνικι δικτφωςθ. 

Σλθροφορίεσ για τθν εφαρμογι uniway για κινθτά παρζχονται ςτον ακόλουκο ιςτότοπο: 

 

Εφαρμογι uniway για κινθτά 

www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/uniway_efarmogi_gia_kinita/ 

 

13.5 Διλωςθ μακθμάτων και ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ 
 

13.5.1 Χποχρεωτικι διλωςθ μακθμάτων 
 

Θ διλωςθ των μακθμάτων ςτα οποία προτίκεται να εξεταςτεί κάκε φοιτθτισ και φοιτιτρια 

είναι υποχρεωτικι ςε κάκε εξάμθνο ςπουδϊν και αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

(i) τόςο για τθ ςυμμετοχι του/τθσ ςτισ εξετάςεισ κάκε εξεταςτικισ περιόδου 

(ii) όςο και για τθν παροχι αντίςτοιχων ςυγγραμμάτων. 

● Θ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ ενόσ μακιματοσ αποκλείεται (1) αν το μάκθμα δεν ζχει 

δθλωκεί από τον φοιτθτι/τθν φοιτιτρια ςτο ‘my-studies’ ωσ εξεταηόμενο μάκθμα ι (2) αν θ 
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υποβολι διλωςθσ του μακιματοσ είναι εκπρόκεςμθ. 

 

13.5.2 Διαδικαςία και προκεςμία διλωςθσ μακθμάτων 
 

Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ ενθμερϊνονται για τισ ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ, τον τρόπο 

ςφνταξθσ του ςχετικοφ δελτίου διλωςθσ και τθν θλεκτρονικι υποβολι του δελτίου από τθ 

Γραμματεία του Φμιματοσ ςτθν αρχι κάκε εξαμινου. 

● Θ διλωςθ των μακθμάτων γίνεται μζςω web (http://my-studies.uoa.gr) εντόσ 

δεςμευτικισ προκεςμίασ που ανακοινϊνεται από τθ Γραμματεία. Φα χρονικά όρια διλωςθσ 

μακθμάτων ανακοινϊνονται κάκε εξάμθνο ςτον ιςτότοπο του Φμιματοσ (1. Ανακοινϊςεισ 

Γραμματείασ και 2. Σροπτυχιακζσ Υπουδζσ → Δθλϊςεισ Ξακθμάτων/Υυμμετοχι ςτισ 

Εξετάςεισ) και είναι δεςμευτικά για τουσ φοιτθτζσ/τισ φοιτιτριεσ. 

Σλθροφορίεσ και οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι διλωςθ μακθμάτων παρζχονται ςτον 

ακόλουκο ιςτότοπο: 

 

Σλθροφορίεσ και οδθγίεσ για τθ διλωςθ μακθμάτων 

www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-

files/FOITITES/eServices/Odigies_Hlektroniki-Dilwsi_Mathimatwn.pdf 

 

13.5.3 Υυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ 
 

Ρι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ μακθμάτων που ζχουν κάνει 

προςζρχονται για εξετάςεισ ςε κάκε εξεταςτικι περίοδο ζχοντασ μαηί τουσ τθν ακαδθμαϊκι 

ι τθν αςτυνομικι ταυτότθτά τουσ. 

 

13.6 Θλεκτρονικι τάξθ (‘e-class’) 
 

13.6.1 Χαρακτθριςτικά 
 

Θ πλατφόρμα «θ-Φάξθ Ε.Μ.Σ.Α.» (‘e-class’) αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο Υφςτθμα 

Διαχείριςθσ Θλεκτρονικϊν Ξακθμάτων. Ακολουκεί τθ φιλοςοφία του λογιςμικοφ ανοικτοφ 

κϊδικα και υποςτθρίηει τθν υπθρεςία Αςφγχρονθσ Φθλεκπαίδευςθσ χωρίσ περιοριςμοφσ και 

δεςμεφςεισ. Θ πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία γίνεται με τθ χριςθ ενόσ απλοφ φυλλομετρθτι 

(web browser) χωρίσ τθν απαίτθςθ εξειδικευμζνων τεχνικϊν γνϊςεων. Θ ςφνδεςθ χριςτθ 

γίνεται με τα αναγνωριςτικά του πανεπιςτθμιακοφ του λογαριαςμοφ (: «όνομα χριςτθ» 

[username+ και «κωδικό» *password]). 

 

13.6.2 Νειτουργία 
 

● λεσ οι πλθροφορίεσ για κάκε μάκθμα (περιεχόμενο μακιματοσ, εξεταςτζα φλθ, 

ζγγραφα *διδακτικό υλικό+, ανακοινϊςεισ διδάςκοντοσ/διδάςκουςασ, εργαςίεσ) είναι 

αναρτθμζνεσ από τουσ διδάςκοντεσ/τισ διδάςκουςεσ ςτο e-class. 

● Μάκε επικοινωνία (μζςω θλεκτρονικϊν μθνυμάτων) με τον διδάςκοντα/τθν 

διδάςκουςα γίνεται μζςω του e-class. 
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● Εξετάςεισ ςτο εκάςτοτε μάκθμα μποροφν να γίνονται μζςω του e-class του 

ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. 

 

13.6.3 Χποχρεωτικι εγγραφι ςτθν θλεκτρονικι τάξθ 
 

Ξε τθν ζναρξθ κάκε εξαμινου οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ είναι υποχρεωμζνοι να 

εγγραφοφν ςτο e-class κάκε μακιματοσ και να παρακολουκοφν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

εξαμινου, όλα τα ενεργά εργαλεία που είναι διακζςιμα ςε κάκε μάκθμα. 

● Σροςοχι απαιτείται κατά τθν εγγραφι ςτο e-class, θ οποία πρζπει να γίνεται 

(i) ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα (με τον ακριβι τίτλο του διδαςκομζνου μακιματοσ) και 

(ii) ςτον ςυγκεκριμζνο κωδικό του μακιματοσ που διδάςκεται ςτο ςυγκεκριμζνο Σμιμα – 

και όχι, λ.χ., ςε παρόμοιο τίτλο και κωδικό μακιματοσ που ενδεχομζνωσ διδάςκεται ςε 

άλλο Φμιμα. 

 

13.6.4 Εξζταςθ μακιματοσ μζςω θλεκτρονικισ τάξθσ 
 

Εξζταςθ του μακιματοσ ςε ζνα Φμιμα με θλεκτρονικό τρόπο μπορεί να γίνεται μόνο μζςω 

(i) του e-class του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ και 

(ii) του ςυγκεκριμζνου κωδικοφ που ζχει το μάκθμα αυτό ςτο Σμιμα ςτο οποίο διδάςκεται – 

και όχι, λ.χ., μζςω του e-class μακιματοσ με παρεμφερι τίτλο που ενδεχομζνωσ διδάςκεται 

ςε άλλο Φμιμα. 

 

Θλεκτρονικι Φάξθ (e-class) 

eclass.uoa.gr 

 

13.7 Θλεκτρονικι Χπθρεςία Διαχείριςθσ Υυγγραμμάτων (‘Εφδοξοσ’) 
 

13.7.1 Χαρακτθριςτικά 
 

Θ Θλεκτρονικι Χπθρεςία Διαχείριςθσ Υυγγραμμάτων (Εφδοξοσ) είναι υπθρεςία του 

Χπουργείου Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων για τθν άμεςθ και ολοκλθρωμζνθ παροχι των 

ςυγγραμμάτων των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν των Σανεπιςτθμίων. Θ διαδικαςία είναι πλιρωσ 

αυτοματοποιθμζνθ και προςφζρει πλιρθ ενθμζρωςθ ςτουσ φοιτθτζσ και ςτισ φοιτιτριεσ 

για τα παρεχόμενα ςυγγράμματα ςε κάκε μάκθμα και δυνατότθτα άμεςθσ παραλαβισ των 

ςυγγραμμάτων. Ρ ιςτότοποσ τθσ Θλεκτρονικισ Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ Υυγγραμμάτων 

(‘Εφδοξοσ’) είναι ο ακόλουκοσ: 

 

Θλεκτρονικι Χπθρεςία Διαχείριςθσ Υυγγραμμάτων (Εφδοξοσ) 

https://eudoxus.gr/ 

 

13.7.2 Διλωςθ ςυγγραμμάτων 
 

Θ πρόςβαςθ των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςτον ‘Εφδοξο’ γίνεται με τθ χριςθ των 



[156] 

αναγνωριςτικϊν (: «όνομα χριςθ» και «κωδικόσ») που απζκτθςαν κατά τθν εγγραφι τουσ 

για τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Σανεπιςτθμίου. 

● Σριν από τθ διλωςθ των ςυγγραμμάτων ςτον ‘Εφδοξο’ κα πρζπει να ζχει προθγθκεί θ 

ίδια αντίςτοιχθ διλωςθ ςυγγραμμάτων ςτο Υφςτθμα Θλεκτρονικισ Γραμματείασ (my-

studies) του Σανεπιςτθμίου. 

 

13.8 Ξετεγγραφζσ 
 

Ρι μετεγγραφζσ φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν (μόνο για τα Φμιματα που ζχουν αντιςτοιχίεσ – ΦΕΜ 

για αντιςτοιχίεσ Φμθμάτων ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-2022: 2877/Β/01.07.2021) διζπονται 

από τον ν. 4962 (ΦΕΜ 111/Α/12.6.2020). Διενεργοφνται από το Χπουργείο Σαιδείασ και 

Θρθςκευμάτων., ςτο οποίο κατατίκενται θλεκτρονικά οι αντίςτοιχεσ αιτιςεισ μετεγγραφισ 

ςε θμερομθνίεσ που ανακοινϊνει το Χπουργείο. Φα αποτελζςματα των μετεγγραφϊν 

ανακοινϊνονται από το Χπουργείο (και με μινυμα ςτον ενδιαφερόμενο/ςτθν 

ενδιαφερόμενθ). 

 

Ξετεγγραφζσ (Χπουργείο Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων) 

www. minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new 

 

● Σλθροφορίεσ για τισ μετεγγραφζσ υπάρχουν ςτον ακόλουκο ιςτότοπο: 

 

Ξετεγγραφζσ (Ε.Μ.Σ.Α.) 

www.uoa.gr/spoydes/proptychiakes_spoydes 

 

13.9 Ματατακτιριεσ εξετάςεισ 
 

Θ κατάταξθ πτυχιοφχων ςτθν Φριτοβάκμια Εκπαίδευςθ γίνεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται 

από τθν κείμενθ νομοκεςία. Θ αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά των πτυχιοφχων που 

επικυμοφν να καταταγοφν ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα υποβάλλονται ςτο Φμιμα 

Χποδοχισ από 1 ζωσ 15 Οοεμβρίου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Ρι κατατακτιριεσ εξετάςεισ 

διενεργοφνται κατά το διάςτθμα από 1 ζωσ 20 Δεκεμβρίου εκάςτου ζτουσ. Φα μακιματα 

και θ φλθ των κατατακτθρίων εξετάςεων ανακοινϊνονται ςτον ιςτότοπο του Φμιματοσ, 

κακϊσ και τα αποτελζςματα των εξετάςεων (1. Ανακοινϊςεισ Γραμματείασ και 2. 

Σροπτυχιακζσ Υπουδζσ → Ξετεγγραφζσ-Ματατακτιριεσ). 

Ρι επιτυχόντεσ και οι επιτυχοφςεσ ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ κατατάςςονται ςε εξάμθνο 

ςπουδϊν που ορίηεται με απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ, και τα μακιματα ςτα 

οποία εξετάςτθκαν για τθν ειςαγωγι τουσ αναγνωρίηονται ωσ επιτυχϊσ εξεταςκζντα. 

● Σλθροφορίεσ για τισ κατατακτιριεσ εξετάςεισ υπάρχουν ςτο ζντυπο «Ματατακτιριεσ 

εξετάςεισ», το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτον παρακάτω ιςτότοπο: 

 

Ζντυπο «Ματατακτιριεσ εξετάςεισ» 

www.uoa.gr/spoydes/proptychiakes_spoydes 

 

http://my-studies.uoa.gr/
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13.10 Αναγνωρίςεισ μακθμάτων 
 

● Σλθροφορίεσ για τισ αναγνωρίςεισ μακθμάτων (από κατατακτιριεσ, μετεγγραφζσ 

κ.λπ.) υπάρχουν ςτον ιςτότοπο του Φμιματοσ (Σροπτυχιακζσ Υπουδζσ → Αναγνωρίςεισ 

μακθμάτων): 

 

Αναγνωρίςεισ μακθμάτων 

http://www.philosophy.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/anagnwriseis-

ma8hmatwn.html 

 

13.11 Σρακτικι άςκθςθ 
 

13.11.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Ρι ειςαχκζντεσ/ειςαχκείςεσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 και 

εφεξισ ζχουν τθ δυνατότθτα να αναλάβουν πρακτικι άςκθςθ 

(1) ςε ζνα από τα Εργαςτιρια του Σμιματοσ ι 

(2) ςε άλλθ ερευνθτικι δομι (μζςω ΕΥΣΑ, ΑΦΝΑΥ ι άλλου κεςμικοφ φορζα) 

(βλ. εκτενϊσ παραπάνω 4.2, ιδιαίτερα 4.2.3, ςελ. 36-38). 

Θ πρακτικι άςκθςθ γίνεται με βάςθ τον «Εςωτερικό Μανονιςμό Σρακτικισ Άςκθςθσ» του 

Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, ο οποίοσ κακορίηει και τα ακαδθμαϊκά κριτιρια αξιολόγθςθσ των 

παραδοτζων τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 
 

Σλθροφορίεσ για τθν πρακτικι άςκθςθ παρζχονται από τθν ακαδθμαϊκι επόπτρια για 

τθν πρακτικι άςκθςθ ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ. 

 

ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΘ ΕΣΡΣΦΤΙΑ ΓΙΑ ΦΘΟ ΣΤΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ 

ΥΦΡ ΦΞΘΞΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

Επίκουρθ Μακθγιτρια Άννα Νάηου 

τθλ.: 210 727 7503, e-mail: lazou@philosophy.uoa.gr 

 

λεσ οι πλθροφορίεσ για τθν πρακτικι άςκθςθ (όπωσ ο «Εςωτερικόσ Μανονιςμόσ 

Σρακτικισ Άςκθςθσ» του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ, θ προκιρυξθ πρακτικισ άςκθςθσ, κακϊσ 

και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν υποβολι αίτθςθσ ενδιαφζροντοσ για ανάλθψθ 

πρακτικισ άςκθςθσ) αναρτϊνται ςτον ιςτότοπο: 

 

Σρακτικι άςκθςθ 

http://www.philosophy.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/ptyxiaki-ergasia-

praktiki-askhsh.html 

 

13.11.2 Διεξαγωγι πρακτικισ άςκθςθσ 
 

(α) Υτόχοσ πρακτικισ άςκθςθσ 
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Θ πρακτικι άςκθςθ αποςκοπεί ςτθν άμεςθ διαςφνδεςθ των κεωρθτικϊν και 

εργαςτθριακϊν ςπουδϊν των φοιτθτριϊν και των φοιτθτϊν με τθν πρακτικι εφαρμογι. Ξε 

τθν πρακτικι άςκθςθ επιδιϊκονται 

● θ εξοικείωςθ των αςκοφμενων με τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ και θ απόκτθςθ μιασ 

πρϊτθσ εμπειρίασ/προχπθρεςίασ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςι τουσ, 

● ο καλφτεροσ προςανατολιςμόσ των αςκοφμενων ωσ προσ τθν επιλογι εξειδικεφςεων 

ςτθν περαιτζρω επιςτθμονικι τουσ πορεία,  

● θ ανάλθψθ ευκυνϊν από τουσ αςκοφμενουσ και θ γνωριμία τουσ με τουσ φορείσ 

απαςχόλθςθσ. 
 

(β) Διάρκεια και προχπόκεςθ ανάλθψθσ πρακτικισ άςκθςθσ 
 

● Θ πρακτικι άςκθςθ πραγματοποιείται κατά το Θϋ εξάμθνο φοίτθςθσ και θ χρονικι τθσ 

διάρκεια εκτείνεται ςε 4 μινεσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. 

● Σροχπόκεςθ για ανάλθψθ πρακτικισ άςκθςθσ είναι οι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ να 

ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον δφο ςεμινάρια. 

 

(γ) Αμοιβι-αςφαλιςτικι κάλυψθ 
 

Για τθν πρακτικι άςκθςθ προβλζπεται ότι ο φορζασ, ςτον οποίο ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια 

κάνει πρακτικι άςκθςθ, αναλαμβάνει: (1) τθν καταβολι αμοιβισ, θ οποία ζχει οριςτεί ςε 

260 ευρϊ ανά μινα, όπωσ και (2) αςφαλιςτικι κάλυψθ του φοιτθτι/τθσ φοιτιτριασ για 

κίνδυνο εργατικοφ ατυχιματοσ. 

ςον αφορά τθ διενζργεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςε ζνα από τα Εργαςτιρια του 

Φμιματοσ, δεδομζνου ότι πρόκειται για ερευνθτικι δραςτθριότθτα θ οποία εντάςςεται ςτο 

ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, δεν προβλζπεται αμοιβι και αςφαλιςτικι κάλυψθ. 

 

(δ) Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για ανάλθψθ πρακτικισ άςκθςθσ 
 

ςεσ/όςοι φοιτιτριεσ/φοιτιτριεσ του ΥΦϋ εξαμινου ενδιαφζρονται να αναλάβουν πρακτικι 

άςκθςθ κατά το Θϋ εξάμθνο των ςπουδϊν τουσ (εαρινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 

2022-2023) χρειάηεται να υποβάλουν αίτθςθ ενδιαφζροντοσ και τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά ςτθ Γραμματεία του Φμιματοσ ςτισ αρχζσ του εαρινοφ εξαμινου του 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2021-2022 (τθν εβδομάδα πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων), 

προκειμζνου να επιλεγοφν για τθν κάλυψθ των προβλεπομζνων κζςεων που αντιςτοιχοφν 

ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ. 

● Εάν θ πρακτικι άςκθςθ πραγματοποιθκεί ςε ζνα από τα Εργαςτιρια του Φμιματοσ, 

ςτθν αίτθςθ πρζπει να αναφζρεται (1) το κζμα και (2) ο επόπτθσ/θ επόπτρια τθσ άςκθςθσ 

του φοιτθτι/τθσ φοιτιτριασ, αφοφ πρϊτα ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια ςυνεννοθκεί μαηί 

του/τθσ. 

● Ρι χρονικζσ προκεςμίεσ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν υποβολι αίτθςθσ 

ενδιαφζροντοσ για ανάλθψθ πρακτικισ άςκθςθσ ορίηονται ςε προκιρυξθ που αναρτάται 

ςτισ αρχζσ του εαρινοφ εξαμινου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςτον ιςτότοπο του Φμιματοσ (1. 

Ανακοινϊςεισ Γραμματείασ και 2. Σροπτυχιακζσ Υπουδζσ → Σρακτικι Άςκθςθ). 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΔΕΜΑΦΡ ΦΕΦΑΤΦΡ 

14. ΦΡΙΦΘΦΙΜΘ ΞΕΤΙΞΟΑ: ΣΑΤΡΧΕΥ ΜΑΙ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΕΥ 

 

14.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Υτον ιςτότοπο «παροχζσ και δραςτθριότθτεσ» του Ε.Μ.Σ.Α.: 

 

Σαροχζσ και δραςτθριότθτεσ του Ε.Μ.Σ.Α. 

www.uoa.gr/el/foitites/paroches_drastiriotites/ 

 

παρζχονται πλθροφορίεσ για μία ςειρά κεμάτων, κακϊσ και παροχϊν και διευκολφνςεων 

ανάλογα με τα ενδιαφζροντα των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν, ενϊ ιδιαίτερθ μζριμνα ζχει λθφκεί 

για ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ όπωσ οι ΑμεΑ και άποροι. Θ πλθροφόρθςθ αναφζρεται 

ςτα ακόλουκα κζματα: 

● AIESEC, 

● φοιτθτζσ με αναπθρία, 

● ακαδθμαϊκι ταυτότθτα, 

● ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ, 

● πανεπιςτθμιακό γυμναςτιριο, 

● πολιτιςτικόσ όμιλοσ φοιτθτϊν, 

● ςίτιςθ φοιτθτϊν, 

● ςτεγαςτικό επίδομα, 

● ςυνιγοροσ του φοιτθτι, 

● ταμείο αρωγισ φοιτθτϊν, 

● φοιτθτικι εςτία, 

● υποτροφίεσ – βραβεία, 

● υγειονομικι υπθρεςία, 

● θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (Βιβλιοκικθ και Μζντρο Σλθροφόρθςθσ, Θλεκτρονικι 

Γραμματεία, ψθφιακζσ παροχζσ *μεταξφ άλλων: θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ςφνδεςθ μζςω 

αςφρματου δικτφου (Wi-Fi), ςυμπλιρωςθ θλεκτρονικϊν ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ+, 

uniway εφαρμογι για κινθτά), 

● εκπαιδευτικά κζματα (μεταξφ άλλων: Βιβλιοκικεσ και Αναγνωςτιρια, Διδαςκαλείο Πζνων 

Γλωςςϊν, ςυγγράμματα) και 

● ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (για κζματα επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και 

ψυχοκοινωνικά προβλιματα). 

 

14.2 Χπθρεςία Εκελοντιςμοφ τθσ Ξονάδασ Σροςβαςιμότθτασ Φοιτθτϊν με 

Αναπθρία (ΦμεΑ) 
 

Θ Ξονάδα Σροβαςιμότθτασ (ΞοΣρο) ζχει αποςτολι τθν επίτευξθ ςτθν πράξθ τθσ ιςότιμθσ 
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πρόςβαςθσ ςτισ ακαδθμαϊκζσ ςπουδζσ των φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν με διαφορετικζσ 

ικανότθτεσ και απαιτιςεισ, μζςω τθσ παροχισ προςαρμογϊν ςτο περιβάλλον, 

υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ. Υτο πλαίςιο αυτό 

ςθμαντικι είναι θ υπθρεςία εκελοντιςμοφ. Υτόχοσ τθσ υπθρεςίασ εκελοντικισ υποςτιριξθσ 

είναι ο ςυντονιςμόσ τθσ ςυςτθματικισ, διακριτικισ και αςφαλοφσ εξυπθρζτθςθσ των 

φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν με αναπθρία (ΦμεΑ) από εκπαιδευμζνουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ ςε 

κζματα που αφοροφν τισ ςπουδζσ τουσ. Για τουσ τρόπουσ υποςτιριξθσ των ΦμεΑ από 

εκελοντζσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ, κακϊσ και για τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα 

εκελοντιςμοφ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτισ ιςτοςελίδεσ: 

 

Χπθρεςία Εκελοντιςμοφ τθσ Ξονάδασ Σροςβαςιμότθτασ 

Φοιτθτϊν με Αναπθρία (ΦμεΑ) 

access.uoa.gr/services/volunteerism-service/ 

 

14.3 Σανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο 
 

Φο Σανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο και οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του ςτθν 

Σαπανεπιςτθμιοφπολθ – Άνω Ιλίςια είναι ςτθ διάκεςθ όλων των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν. 

● Σλθροφορίεσ για τισ δραςτθριότθτεσ του Γυμναςτθρίου, τισ ϊρεσ λειτουργίασ του και 

τθν εγγραφι ς’ αυτό παρζχονται ςτον ιςτότοπο: 

 

Σανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο 

www.uoa.gr/foitites/paroches_drastiriotites/panepistimiako_gymnastirio/ 

 

14.4 Σολιτιςτικόσ μιλοσ Φοιτθτϊν 
 

Ρ Σολιτιςτικόσ μιλοσ Φοιτθτϊν (Σ.Ρ.Φ.Σ.Α.) ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ και προϊκθςθ των 

καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων των φοιτθτϊν του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Είναι ζνασ 

«τόποσ» ςυλλογικισ ζκφραςθσ και δθμιουργίασ. Ρι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ ζρχονται ςε 

επαφι με ζργα τζχνθσ και ενκαρρφνονται να δθμιουργοφν τα δικά τουσ καλλιτεχνικά ζργα. 

Ρ Σολιτιςτικόσ μιλοσ Φοιτθτϊν περιλαμβάνει 4 τομείσ: τον Θεατρικό, τον Χορευτικό, τον 

Μινθματογραφικό και τον Φωτογραφικό. 

● Ρι ενδιαφερόμενοι/εσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ μποροφν να γίνουν μζλθ του Σ.Ρ.Φ.Σ.Α. 

με γραπτι αίτθςθ τουσ ςτο Γραφείο του, το οποίο ςτεγάηεται ςτον θμιϊροφο τθσ 

Σανεπιςτθμιακισ Νζςχθσ (Ιπποκράτουσ 15). 
 

Επικοινωνία: τθλ.: 210 36 88 205/275-6 

 

Σολιτιςτικόσ μιλοσ Φοιτθτϊν 

www.uoa.gr/el/foitites/paroches_drastiriotites/politistikos_omilos_foititon/ 

 

14.5 Υίτιςθ – Φοιτθτικά Εςτιατόρια 
 

Φο Σανεπιςτιμιο παρζχει δωρεάν ςίτιςθ ςτουσ φοιτθτζσ και ςτισ φοιτιτριεσ. Σλθροφορίεσ 
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για τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία τθσ ςίτιςθσ των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν 

παρζχονται ςτισ ακόλουκεσ ιςτοςελίδεσ: 

 

Υίτιςθ των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν 

www.uoa.gr/foitites/paroches_drastiriotites/sitisi_foititon/ 

www.lesxi.uoa.gr/ 

 

● Νειτουργοφν 4 φοιτθτικά εςτιατόρια. Φο εςτιατόριο ςτθ Φιλοςοφικι Υχολι εξυπθρετεί 

τουσ φοιτθτζσ και τισ φοιτιτριεσ που παρακολουκοφν μακιματα ςτθν Σανεπιςτθμιοφπολθ. 

Φο εςτιατόριο λειτουργεί ςτο ιςόγειο τθσ Φιλοςοφικισ, με είςοδο ςτθ δυτικι πλευρά του 

κτθρίου. 

 

14.6 Φοιτθτικι Εςτία 
 

Θ Φοιτθτικι Εςτία του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΦΕΣΑ) αποτελείται από 4 κτιρια, τισ εςτίεσ 

Α, Β, Γ και Δ που βρίςκονται ςτο χϊρο τθσ Σανεπιςτθμιοφπολθσ. Εκεί βριςκόταν και θ παλιά 

ΦΕΣΑ. Ξε τθν ευκαιρία των Ρλυμπιακϊν Αγϊνων ανακαινίςκθκε εκ βάκρων το κτιριο Α, 

που είναι και το μεγαλφτερο, ενϊ καταςκευάςκθκαν τα κτιρια Γ και Δ. Υε όλα τα κτιρια 

μποροφν να ςτεγαςκοφν ςυνολικά 1064 φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ. 

Υτισ Εςτίεσ γίνονται δεκτοί φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ μόνο του Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

κακϊσ και φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ άλλων ΑΕΙ και ΦΕΙ του λεκανοπεδίου, αδζλφια των 

οποίων διαμζνουν ιδθ ςτθν Εςτία. Ρι ειςδοχζσ των νζων οικοτρόφων γίνονται πρακτικά 2 

φορζσ το χρόνο. Φον Ρκτϊβριο – Οοζμβριο και τον Δεκζμβριο – Ιανουάριο. Ρ αρικμόσ τουσ 

κακορίηεται από τον αρικμό των ελεφκερων κλινϊν. Φα κριτιρια ειςδοχισ είναι κοινωνικά 

και περιγράφονται ςτον Μανονιςμό Νειτουργίασ, ςτον οποίο περιζχονται και όλοι οι 

κανόνεσ διαβίωςθσ. Θ κατανομι των δωματίων γίνεται με δθμόςια κλιρωςθ. 
 

Επικοινωνία: Γραμματεία Φοιτθτικϊν Εςτιϊν: τθλ.: 210 725 8723 

 

Φοιτθτικι Εςτία 

fepa.uoa.gr 

 

14.7 Χγειονομικι Ξζριμνα 
 

14.7.1 Χγειονομικι Χπθρεςία 
 

Ρι προπτυχιακοί/ζσ, μεταπτυχιακοί/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ και οι υποψιφιοι/εσ 

διδάκτορεσ που δεν ζχουν άλλθ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ δικαιοφνται πλιρθ 

ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ ςτο Εκνικό Υφςτθμα Χγείασ (Ε.Υ.Χ.) με 

κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν από τον Εκνικό Ρργανιςμό Σαροχισ Χπθρεςιϊν Χγείασ 

(Ε.Ρ.Σ.Χ.Χ.), μόνο με χριςθ του Α.Ξ.Μ.Α. τουσ. Σλθροφορίεσ για τθν Χγειονομικι Χπθρεςία 

τθσ Σανεπιςτθμιακισ Νζςχθσ και τθ Ξονάδα Ψυχοκοινωνικισ Σαρζμβαςθσ υπάρχουν ςτον 

ακόλουκο ιςτότοπο: 
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Χγειονομικι Χπθρεςία 

www.lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/ygeionomiki-yphresia.html 

 

14.7.2 Χπθρεςίεσ Χγείασ ςτθ Φιλοςοφικι Υχολι 
 

● Ιατρείο, πακολογικό και παιδιατρικό: ςτο ιςόγειο τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ, ςτθ νότια 

πλευρά του κτθρίου. 
 

Επικοινωνία: τθλ.: 210 727 7888, e-mail: dfilippa@uoa.gr 
 

● Εργαςτιριο Ψυχολογικισ Υυμβουλευτικισ Φοιτθτϊν: κυψζλθ 511 (5οσ όροφοσ) τθσ 

Φιλοςοφικισ Υχολισ. 
 

Επικοινωνία: τθλ.: 210 727 7554, e-mail: skf@cc.uoa.gr, ιςτότοποσ: www.skf.psych.uoa.gr/ 

 

14.8 Διδαςκαλείο Πζνων Γλωςςϊν 
 

Φο Διδαςκαλείο Πζνων Γλωςςϊν του Ε.Μ.Σ.Α. παρζχει ςτισ φοιτιτριεσ και ςτουσ φοιτθτζσ 

διδαςκαλία 25 ξζνων γλωςςϊν όλων των επιπζδων. Σροςφζρει επίςθσ πλικοσ ειδικϊν 

προγραμμάτων, όπωσ εργαςτιρια προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, ιατρικι και νομικι 

ορολογία, μετάφραςθ εγγράφων, ναυτιλιακά κ.ά.. Φα μακιματα γίνονται είτε ςτο κζντρο 

τθσ Ακινασ είτε ςτθν Σανεπιςτθμιοφπολθ. λεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ υπάρχουν ςτον 

ακόλουκο ιςτότοπο: 

 

Διδαςκαλείο Πζνων Γλωςςϊν 

www.didaskaleio.uoa.gr 

 

14.9 Ψθφιακζσ παροχζσ 
 

Φο Ε.Μ.Σ.Α. προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ και ςτισ φοιτιτριεσ τισ παρακάτω θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ:  

● θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

● ςφνδεςθ μζςω αςφρματου δικτφου (Wi-Fi), 

● ανάρτθςθ προςωπικϊν ιςτοςελίδων, 

● αποκικευςθ και ανταλλαγι αρχείων μζςω διαδικτφου: FTP, Web File Manager, Web 

Drive, κοινόχρθςτοι φάκελοι, 

● εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), 

● υπθρεςία καταλόγου, 

● δίκτυο αποφοίτων (Alumni), 

● ανοικτά ακαδθμαϊκά μακιματα, 

● ακαδθμαϊκζσ βιντεοδιαλζξεισ, 

● παρακολοφκθςθ ηωντανϊν μεταδόςεων διαλζξεων (Webcast) και 

● ςυμπλιρωςθ θλεκτρονικϊν ερωτθματολογίων. 

Σλθροφορίεσ για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχεται ςτον ιςτότοπο: 
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Ψθφιακζσ Χπθρεςίεσ 

www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/psifiakes_paroches/ 

 

14.10 Βιβλιοκικθ και Μζντρο Σλθροφόρθςθσ 
 

Φο Ε.Μ.Σ.Α. διακζτει, μζςω διαδικτφου, πρόςβαςθ ςε μεγάλο φάςμα θλεκτρονικϊν πθγϊν 

όπωσ περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφικζσ βάςεισ, ψθφιακζσ ςυλλογζσ και κεματικζσ πφλεσ, 

με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ ζρευνασ, τθσ ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ των 

φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν, των μελϊν Δ.Ε.Σ., των ερευνθτϊν και των βιβλιοκθκονόμων του. 

λεσ οι θλεκτρονικζσ πθγζσ και ςυναφείσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που προςφζρονται 

αναφζρονται ςτον Ιςτότοπο τθσ Βιβλιοκικθσ και του Μζντρου Σλθροφόρθςθσ, που 

φιλοξενείται και ςυντθρείται από το Χπολογιςτικό Μζντρο Βιβλιοκθκϊν (ΧΜΒ) του Ε.Μ.Σ.Α. 

Ρ ιςτότοποσ τθσ Βιβλιοκικθσ και του Μζντρου Σλθροφόρθςθσ είναι ο ακόλουκοσ: 

 

Βιβλιοκικθ και Μζντρο Σλθροφόρθςθσ 

www.lib.uoa.gr 

 

14.11 Μζντρο Νειτουργίασ και Διαχείριςθσ Δικτφου (ΜΝΕΙΔΙ) 
 

14.11.1 Γενικζσ πλθροφορίεσ 
 

Φο Μζντρο Νειτουργίασ και Διαχείριςθσ Δικτφου (ΜΝΕΙΔΙ) του Ε.Μ.Σ.Α. ζχει αντικείμενο τθν 

παροχι υπθρεςιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν προσ τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ 

κοινότθτασ, προςωπικό και φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ. 

To ΜΝΕΙΔΙ υποςτθρίηει περιςςότερα από 80.000 μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, 

προςφζροντασ καινοτόμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και ψθφιακά μζςα για τθν υποςτιριξθ 

τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ επικοινωνίασ και τθσ εκπαίδευςθσ. Ξεταξφ των υπθρεςιϊν που 

παρζχει είναι: 

● ςφνδεςθ ςτο εςωτερικό δίκτυο του Σανεπιςτθμίου και ςτο Διαδίκτυο (ενςφρματθ και 

αςφρματθ), 

● θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

● υπθρεςίεσ τθλεφωνίασ, 

● διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ (εγκατάςταςθ και φιλοξενία ιςτοχϊρων ακαδθμαϊκϊν τμθμάτων 

και μονάδων, πρόςβαςθ μζςω ιδεατϊν δικτφων, παροχι αποκθκευτικοφ χϊρου, 

διαμοιραςμόσ αρχείων, κ.ά.), 

● υπθρεςίεσ τθλεκπαίδευςθσ και τθλεδιάςκεψθσ και 

● υποςτιριξθ χρθςτϊν και επίλυςθ προβλθμάτων. 

Ρ ιςτότοποσ του Μζντρου Νειτουργίασ και Διαχείριςθσ Δικτφου (ΜΝΕΙΔΙ) είναι ο 

ακόλουκοσ: 

 

Μζντρο Νειτουργίασ και Διαχείριςθσ Δικτφου (ΜΝΕΙΔΙ) 

www.noc.uoa.gr 
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14.11.2 Χπθρεςία υποςτιριξθσ 
 

● Χποςτιριξθ χρθςτϊν (Helpdesk) και επίλυςθ προβλθμάτων: 
 

Διεφκυνςθ: Μζντρο Νειτουργίασ και Διαχείριςθσ Δικτφου (ΜΝΕΙΔΙ) 

Σανεπιςτθμιοφπολθ 

Ιλίςια, 157 84 Ακινα 
 

Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα – Σαραςκευι: 08:30 – 16:00 
 

Επικοινωνία: τθλ.: 210 727 5600, e-mail: helpdesk@noc.uoa.gr 
 

● Yποςτιριξθ χρθςτϊν e-class: 
 

Επικοινωνία: τθλ.: 210 727 5600, e-mail: eclass@uoa.gr 

 

14.12 Γραφείο Διαςφνδεςθσ 
 

Φο Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Ε.Μ.Σ.Α. αποτελεί το ςυνδετικό κρίκο μεταξφ του χϊρου του 

Σανεπιςτθμίου και του χϊρου τθσ αγοράσ εργαςίασ. Χποςτθρίηει τισ φοιτιτριεσ/τουσ 

φοιτθτζσ και τισ/τουσ αποφοίτουσ του Σανεπιςτθμίου ςτθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ και, μεταξφ άλλων, παρζχει υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ για το ςχεδιαςμό 

ςταδιοδρομίασ. 

Ειδικότερα, ςτισ υπθρεςίεσ που παρζχει εντάςςονται: 

● θ επικοινωνία με επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ και θ καταγραφι των διακζςιμων κζςεων 

εργαςίασ ςτο δθμόςιο και ςτον ιδιωτικό τομζα, ϊςτε να διευκολφνεται ο φοιτθτισ/θ 

φοιτιτρια ςτθν αναηιτθςθ απαςχόλθςθσ, 

● θ βοικεια και θ πλθροφόρθςθ ςτον/ςτθν ενδιαφερόμενο/θ ςχετικά με τθ ςφνταξθ 

βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ και τθ ςυνζντευξθ, 

● θ ατομικι και ομαδικι ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε προπτυχιακζσ/οφσ και 

μεταπτυχιακζσ/οφσ φοιτιτριεσ/φοιτθτζσ, κακϊσ και αποφοίτουσ προκειμζνου να 

διευκολυνκεί θ επιλογι των καταλλθλότερων γι’ αυτζσ/αυτοφσ επαγγελματικϊν και 

εκπαιδευτικϊν κατευκφνςεων και 

● θ διενζργεια μελετϊν που αφοροφν, μεταξφ άλλων, τθν απορροφθτικότθτα των 

αποφοίτων ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Ρ ιςτότοποσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ είναι ο ακόλουκοσ: 

 

Γραφείο Διαςφνδεςθσ 

www.career.uoa.gr 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΔΕΜΑΦΡ ΣΕΞΣΦΡ 

15. ΧΣΡΦΤΡΦΙΕΥ – ΒΤΑΒΕΙΑ – ΔΑΟΕΙΑ 

 

15.1 Μρατικζσ υποτροφίεσ και βραβεία: Ι.Μ.Χ. 
 

Χποτροφίεσ (προπτυχιακζσ – μεταπτυχιακζσ – διδακτορικζσ) και βραβεία χορθγοφνται από 

το Κδρυμα Μρατικϊν Χποτροφιϊν (Ι.Μ.Χ.). λεσ οι πλθροφορίεσ βρίςκονται ςτον ιςτότοπο 

του Ι.Μ.Χ.: 

 

Κδρυμα Μρατικϊν Χποτροφιϊν (Ι.Μ.Χ.) 

www.iky.gr/el 

 

● Υτον ίδιο ιςτότοπο είναι αναρτθμζνοσ ο οδθγόσ υποτροφιϊν του Ι.Μ.Χ., ςτον οποίο 

υπάρχουν πλθροφορίεσ για τα προγράμματα Χποτροφιϊν, Μλθροδοτθμάτων και τα 

Ευρωπαϊκά Σρογράμματα που διαχειρίηεται το Ι.Μ.Χ.: 

 

Ρδθγόσ Χποτροφιϊν του Ι.Μ.Χ. 

www.iky.gr/el/iky/odigos-ipotrofiwn 

 

15.2 Χποτροφίεσ και βραβεία του Ε.Μ.Σ.Α. 
 

Χποτροφίεσ (για προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ), με επιλογι ι με διαγωνιςμό, 

και βραβεία χορθγοφνται από το Ε.Μ.Σ.Α. Σλθροφορίεσ υπάρχουν ςτον ακόλουκο ιςτότοπο: 

 

Χποτροφίεσ – Βραβεία του Ε.Μ.Σ.Α. 

www.uoa.gr/foitites/paroches_drastiriotites/ypotrofies_brabeia 

 

Σλθροφορίεσ δίνονται επίςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Μλθροδοτθμάτων – Φμιμα Χποτροφιϊν και 

Βραβείων του Ε.Μ.Σ.Α.: Χριςτου Ναδά 6 (6οσ όροφοσ), Ακινα, τθλ.: 210 3689 127/130/132-

4. 

● Ενθμζρωςθ για τισ υποτροφίεσ του Ε.Μ.Σ.Α. γίνεται και ςτον ιςτότοπο του Φμιματοσ 

Φιλοςοφίασ: 

 

Ενθμζρωςθ για υποτροφίεσ του Ε.Μ.Σ.Α. ςτο Φμιμα Φιλοςοφίασ 

www.philosophy.uoa.gr/ypotrofies.html 

 

15.3 Χποτροφίεσ για υποψιφιεσ/ουσ διδάκτορεσ και μεταδιδάκτορεσ: ΕΝ.ΙΔ.Ε.Μ. 
 

Φο Ελλθνικό Κδρυμα Ζρευνασ & Μαινοτομίασ (ΕΝ.ΙΔ.Ε.Μ.) προκθρφςςει υποτροφίεσ για 

υποψιφιεσ/ουσ διδάκτορεσ και μεταδιδάκτορεσ με διάρκεια 20 ζωσ 36 μινεσ. Ρι 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και ο χρόνοσ υποβολισ αίτθςθσ 

αναγράφονται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ. 

● Σλθροφορίεσ βρίςκονται ςτον ιςτότοπο του ΕΝ.ΙΔ.Ε.Μ.: 
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Ελλθνικό Κδρυμα Ζρευνασ & Μαινοτομίασ (ΕΝ.ΙΔ.Ε.Μ.) 

www.elidek.gr 

 

15.4 Χποτροφίεσ άλλων φορζων 
 

Χποτροφίεσ χορθγοφνται από ποικίλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, ελλθνικζσ και εξωτερικοφ, 

όπωσ από τθν Ευρωπαϊκι Μοινότθτα, ξζνεσ κυβερνιςεισ, ξζνα πολιτιςτικά ιδρφματα, 

διεκνείσ οργανιςμοφσ, ιδιϊτεσ, κλθροδοτιματα και οργανιςμοφσ, ερευνθτικά ινςτιτοφτα. Ρι 

ενδιαφερόμενεσ/οι μποροφν να απευκφνονται απευκείασ ςτισ πθγζσ αυτζσ ι, αν οι 

υποτροφίεσ προζρχονται από χϊρεσ του εξωτερικοφ, ςτισ αντίςτοιχεσ Σρεςβείεσ τουσ ςτθν 

Ελλάδα. 

● Σλθροφορίεσ για τισ διακζςιμεσ υποτροφίεσ δίνονται και ςτο Γραφείο Διαςφνδεςθσ: 

 

Γραφείο Διαςφνδεςθσ 

www.uoa.gr/foitites/symboyleytikes_ypiresies/grafeio_diasyndesis/ 

 

ςτο Φμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υχζςεων: 

 

Φμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Υχζςεων 

www.interel.uoa.gr/dpt-intern-eu.html 

 

και ςτο Σρόγραμμα Erasmus+: 

 

Σρόγραμμα Erasmus+ 

www.interel.uoa.gr/erasmus.html 

 

15.5 Φοιτθτικά δάνεια για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 
 

Φοιτθτικά δάνεια για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο πλαίςιο του Σρογράμματοσ Erasmus+ 

χορθγοφνται ςε όςουσ ενδιαφζρονται να πραγματοποιιςουν ζνα πλιρθ κφκλο 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε άλλθ χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ από τθ χϊρα απόκτθςθσ 

του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν τουσ. 

● Σλθροφορίεσ βρίςκονται ςτον ιςτότοπο του Ι.Μ.Χ.: 

 

Φοιτθτικά δάνεια για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Ι.Μ.Χ. 

www.iky.gr/el/daneia-gia-metaptyxiakes-spoydes 
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ ΔΕΜΑΦΡ ΕΜΦΡ 

16. ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ ΓΙΑ ΦΡ ΦΞΘΞΑ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

ΜΑΙ ΦΘ ΦΙΝΡΥΡΦΙΜΘ ΥΧΡΝΘ 

 

16.1 Ιςτότοποσ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ 
 

16.1.1 Γενικι πλθροφόρθςθ 
 

Υτον ιςτότοπο του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ: www.philosophy.uoa.gr υπάρχουν όλεσ οι 

πλθροφορίεσ ςχετικά με (i) τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ, (ii) τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και 

(iii) τισ διδακτορικζσ ςπουδζσ. Χπάρχουν επίςθσ πλθροφορίεσ για τα Εργαςτιρια, τα 

Σεριοδικά, το Σρόγραμμα ERASMUS+ και το CIVIS, τισ υποτροφίεσ, κακϊσ και για το 

προςωπικό του Φμιματοσ. Επιπλζον, ςτον ιςτότοπο του Φμιματοσ αναρτϊνται: 

● ο οδθγόσ ςπουδϊν κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, 

● το ωρολόγιο πρόγραμμα μακθμάτων κάκε εξαμινου, 

● οι ϊρεσ υποδοχισ φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν από τουσ διδάςκοντεσ, 

● πλθροφορίεσ για επερχόμενεσ εκδθλϊςεισ (ςυνζδρια, ςεμινάρια, διαλζξεισ κ.τ.ό.) και 

● ςθμαντικζσ ανακοινϊςεισ. 
 

16.1.2 Θλεκτρονικζσ ςυνδζςεισ 
 

Υτον ίδιο ιςτότοπο υπάρχουν ςυνδζςεισ με τισ ακόλουκεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ: 

● e-class (: θλεκτρονικι τάξθ), 

● my-studies (: θλεκτρονικι γραμματεία), 

● θλεκτρονικι υπθρεςία απόκτθςθσ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ, 

● Εφδοξοσ (: θλεκτρονικι υπθρεςία για τα διδακτικά ςυγγράμματα), 

● webmail (: θλεκτρονικό ταχυδρομείο) και 

● μονάδα προςβαςιμότθτασ για φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ με αναπθρία. 
 

16.1.3 Eπείγουςεσ ανακοινϊςεισ για ηθτιματα ςπουδϊν και φοιτθτικισ μζριμνασ 
 

Άμεςθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςε ηθτιματα των ςπουδϊν τουσ 

κακϊσ και ςε ηθτιματα φοιτθτικισ μζριμνασ παρζχεται ιδιαίτερα ςτισ ακόλουκεσ ενότθτεσ 

του ιςτότοπου: 

● Ανακοινϊςεισ Γραμματείασ (: πλθροφόρθςθ για όλα τα ηθτιματα ςπουδϊν – λ.χ. 

εγγραφζσ, ςυγγράμματα, δθλϊςεισ μακθμάτων, πρόγραμμα εξεταςτικισ, μετεγγραφζσ, 

κατατακτιριεσ εξετάςεισ, πτυχιακζσ εργαςίεσ, πρακτικι άςκθςθ –, ηθτιματα φοιτθτικισ 

μζριμνασ – λ.χ. ςτεγαςτικό επίδομα –, υποτροφίεσ κ.ά.). 

● Ανακοινϊςεισ διδαςκόντων (: πλθροφόρθςθ για τθν ζναρξθ παραδόςεων, τθν αλλαγι 

θμζρασ/ϊρασ μακιματοσ, τθν αναπλιρωςθ μακιματοσ, τθ διεξαγωγι προφορικϊν 

εξετάςεων, τθν εξζταςθ των επί πτυχίω φοιτθτριϊν/φοιτθτϊν κ.τ.ό.). 
 

Ρι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ καλοφνται να επιςκζπτονται 

ςυχνά τον ιςτότοπο του Φμιματοσ για τθν άμεςθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςι τουσ ςε ηθτιματα 

των ςπουδϊν τουσ. 
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16.2 Αλφαβθτικόσ κατάλογοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ του Φμιματοσ Φιλοςοφίασ 

 

ΑΝΦΑΒΘΦΙΜΡΥ ΜΑΦΑΝΡΓΡΥ ΑΟΘΤΩΟΙΣΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΦΡΧ ΦΞΘΞΑΦΡΥ ΦΙΝΡΥΡΦΙΑΥ 

ΜΑΦΑ ΦΡ ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΡ ΕΦΡΥ 2021-2022 
ΡΟΡΞΑΦΕΣΩΟΧΞΡ ΦΘΝΕΦΩΟΡ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡ ΦΑΧΧΔΤΡΞΕΙΡ ΜΧΨ. 

ΑΤΑΞΣΑΦΗΘΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ 210 727 7505 garabatz@philosophy.uoa.gr 501 

ΑΤΜΡΧΔΘ ΧΤΧΥΡΧΝΑ 210 727 7514 arcoudi@uoa.gr 503 

ΒΑΥΙΝΑΜΘΥ ΔΘΞΘΦΤΙΡΥ 210 727 7547 dimvasilakis@philosophy.uoa.gr 503 

ΒΑΥΙΝΑΤΡΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ 210 727 7611 gvasil@philosophy.uoa.gr 501 

ΒΑΥΙΝΕΙΡΧ ΦΩΦΕΙΟΘ 210 727 7603 fvassiliou@philosophy.uoa.gr 509 

ΒΑΥΥΘ ΣΑΟΑΓΙΩΦΑ 210 727 7517 pvassi@philosophy.uoa.gr 509 

ΓΤΑΞΞΑΦΙΜΑ-ΞΕΤΒΑΜΙΦΘ ΕΝΕΟΘ 210 727 7511 mervel@uoa.gr 503 

ΘΝΙΡΣΡΧΝΡΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ 210 727 7547 giliop@philosophy.uoa.gr 503 

ΘΤΡΔΡΦΡΧ ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ 210 727 7502 irodotoucon@philosophy.uoa.gr 509 

ΜΑΜΡΝΧΤΘΥ ΓΕΤΑΥΙΞΡΥ 210 727 7542 gkakoliris@philosophy.uoa.gr 501 

ΜΑΝΡΓΕΤΑΜΡΥ ΙΩΑΟΟΘΥ 210 727 7664 igkaloge@philosophy.uoa.gr 510 

ΜΑΤΑΞΑΦΗΙΑΟΘ ΕΝΕΟΘ 210 727 7365 elinakara@philosophy.uoa.gr 746 

ΜΝΕΙΥΡΧΤΑΥ ΑΧΙΝΝΕΑΥ 210 727 7365 akleis@philosophy.uoa.gr 746 

ΝΑΗΡΧ ΑΟΟΑ 210 727 7503 lazou@philosophy.uoa.gr 509 

ΞΣΑΤΞΣΑΤΡΧΥΘΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ 210 727 7797 gbarbar@philosophy.uoa.gr 746 

ΟΙΜΡΝΑΛΔΡΧ-ΜΧΤΙΑΟΙΔΡΧ ΕΧΓΕΟΙΑ 
(ΒΑΟΑ) 

210 727 7691 vnikolaidou@philosophy.uoa.gr 501 

ΣΑΓΜΑΝΡΥ ΞΙΧΑΘΝ 210 727 7535 micpangalos@philosophy.uoa.gr 746 

ΣΑΟΦΑΗΑΜΡΥ ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ 210 727 7537 papantaz@philosophy.uoa.gr 503 

ΣΕΟΦΡΓΑΝΡΧ ΒΑΥΙΝΙΜΘ 210 727 7697 vpentog@uoa.gr 503 

ΣΡΝΙΦΘΥ Ο. ΓΕΩΤΓΙΡΥ 210 727 7321 gpolitis@philosophy.uoa.gr 510 

ΣΤΕΝΡΤΕΟΦΗΡΥ ΙΩΑΟΟΘΥ 210 727 7548 iprelore@philosophy.uoa.gr 503 

ΣΤΩΦΡΣΑΣΑΔΑΜΘΥ Δ. ΕΧΑΓΓΕΝΡΥ 210 727 7574 eprotopa@philosophy.uoa.gr 501 

ΤΡΞΣΡΝΑΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ 210 727 7962 grombolas@uoa.gr 503 

ΥΦΕΙΤΘΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ 210 727 7544 gsteiris@philosophy.uoa.gr 501 

ΦΤΙΥΡΜΜΑΥ ΙΩΑΟΟΘΥ 210 727 7531 idtrisokkas@philosophy.uoa.gr 509 
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16.3 Σλθροφορίεσ για τθ Φιλοςοφικι Υχολι 
 

● Είςοδοι Φιλοςοφικισ: 2οσ, 3οσ, 4οσ και 5οσ όροφοσ. 

Υτον 2ο όροφο βρίςκεται θ κεντρικι είςοδοσ και το Θυρωρείο τθσ Υχολισ. Υτον ίδιο όροφο 

υπάρχει πίνακασ διάταξθσ των χϊρων τθσ Φιλοςοφικισ. 

● Αμφικζατρα: 2οσ, 3οσ και 4οσ όροφοσ 

● Αίκουςεσ διδαςκαλίασ: 2οσ – 9οσ όροφοσ 

● Αίκουςα τελετϊν (AULA): 2οσ όροφοσ 

● Ξουςείο: είςοδοι ςτον 2ο και ςτον 3ο όροφο 

● Εντευκτιριο προςωπικοφ: 2οσ όροφοσ 

● Φοιτθτικό εςτιατόριο: ιςόγειο 

● Ιατρείο: ιςόγειο 

● Μυλικεία: 2οσ και 4οσ όροφοσ 

● Φωτοτυπείο: 2οσ όροφοσ 

● Επιςταςία: 4οσ όροφοσ, τθλ.: 210 727 7497-8 

● Φθλεφωνικό Μζντρο: 210 727 7000/7999 

 

16.4 Φρόποι πρόςβαςθσ ςτθ Φιλοςοφικι Υχολι 
 

(α) Σρόςβαςθ φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν με αναπθρία (ΦμεΑ) 

Θ πρόςβαςθ φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν με αναπθρία (ΦμεΑ) ςτο κτιριο τθσ Φιλοςοφικισ 

γίνεται από τθν είςοδο του 5ου ορόφου, ςτθ βορινι πλευρά του κτθρίου, όπου υπάρχει 

ειδικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων. Επίςθσ οι είςοδοι του 3ου και 4ου ορόφου είναι 

προςβάςιμεσ ςε άτομα με κινθτικά προβλιματα. 
 

(β) Νεωφορεία 

140: Σολφγωνο – Γλυφάδα (ςε ςυνδυαςμό με το εςωτερικό λεωφορείο από τθν κεντρικι 

πφλθ) 

220: Ακαδθμία – Άνω Ιλίςια 

221: Ακαδθμία – Σανεπιςτθμιοφπολθ 

230: Ακρόπολθ – Ηωγράφου 

250: Σανεπιςτθμιοφπολθ – Υτακμόσ Ευαγγελιςμοφ (κυκλικι γραμμι) 

251: Υτακμόσ Ματεχάκθ – Σανεπιςτθμιοφπολθ (κυκλικι γραμμι) 

608: Γαλάτςι – Ακαδθμία – Οεκροταφείο Ηωγράφου 

Ε90 (Express): Σειραιάσ – Σανεπιςτθμιοφπολθ 
 

(γ) Ξετρό και λεωφορεία 

Ξετρό: Υτακμόσ Ευαγγελιςμοφ και Νεωφορείο 250 

Ξετρό: Υτακμόσ Ματεχάκθ και Νεωφορείο 251 
 

(δ) Ιδιωτικά αυτοκίνθτα 

Γφρω από το κτιριο τθσ Φιλοςοφικισ Υχολισ υπάρχουν χϊροι ςτάκμευςθσ. 






