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      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 
 

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην 2η συνεδρίασή της για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στις 15.09.2022, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων 

Διδακτόρων σύμφωνα με το άρθρο 2, ΦΕΚ 4235/20-11-2019 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών και 

σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4957/2022, στις παρακάτω θεματικές: 

 

1. Κλασική Κινέζικη Φιλοσοφία. (Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Γεώργιος Στείρης). 

2. Εικονολογία της σκληρότητας. (Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Γεώργιος Αραμπατζής). 

3. Μια πολιτική για το σώμα. Επίκουρος και Ιουλιανός. (Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Γεώργιος Αραμπατζής). 

4. Περιβαλλοντική ηθική: Από τον ακτιβισμό στον οικολογικό φασισμό. (Υπεύθυνος: Αναπληρωτής 

Καθηγητής κ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης). 

5. H σκέψη του Robert Nozick και οι επιδράσεις της στην εφαρμοσμένη ηθική και την μεταηθική.  

(Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης). 

6. Μεταφυσική της ύλης στον Μεσοπλατωνισμό. (Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κυρία Ελένη 

Περδικούρη). 

7. Ζητήματα ιατρικής ηθικής στα κείμενα αρχαίων κλασικών φιλοσόφων. (Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια 

κυρία Μαρία Χωριανοπούλου). 

8. Ελεύθερη βούληση, ψυχοφυσιολογικές διεργασίες κατά την αναγνώριση συναισθηματικών εικόνων στο 

όριο της συνειδητής και ασυνείδητης αισθητηριακής ενημέρωσης.  (Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια 

κυρία Μαρία Χωριανοπούλου). 

9. Αρχές της Ιατρικής Ηθικής και Θεολογία. (Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Μαρία Χωριανοπούλου). 

 

Οι υποψήφιοι καταθέτουν ηλεκτρονικά, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://eprotocol.uoa.gr, κατά το χρονικό 
διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2022 έως και 10 Οκτωβρίου 2022,  αποστέλλοντας  τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

• Σχετική Αίτηση 

Στην αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής αναγράφονται υποχρεωτικά: 

1) προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής. 

2) τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο διδακτορικής διατριβής έκτασης 1500-3000 λέξεων 

(δίχως τη βιβλιογραφία), στο οποίο θα διατυπώνεται το ερευνητικό πρόβλημα, η θεωρητική του 

θεμελίωση, οι στόχοι, οι υποθέσεις ή τα ερωτήματα, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη 

διερεύνησή τους, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των 

φάσεων εκπόνησης της διατριβής. 
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3) προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. 

4) προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής. 

Διατύπωση σχετικού αιτήματος, στην περίπτωση που η διατριβή εκπονηθεί στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος συνεργασίας με άλλο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

καθώς και σχετική βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ουσας του συνεργαζομένου ιδρύματος. 

• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικής 

δραστηριότητας και επιστημονικών δημοσιευμάτων. 

• Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο εκπαίδευσης ή 

επιμόρφωσης. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε ίδρυμα του εξωτερικού 

απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους και αναγνώρισή τους από την αρμόδια ελληνική αρχή (ΔΟΑΤΑΠ).  

• Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2. Αυτό δεν χρειάζεται εάν ο υποψήφιος 

είναι πτυχιούχος της αλλοδαπής και οι σπουδές του έχουν πραγματοποιηθεί σε μια από τις παρακάτω 

γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά. 

• Πριν από τη διατύπωση του θέματος ο/η υποψήφιος/α οφείλει να κάνει έρευνα στο αρχείο του ΕΚΤ 

(ΕΑΔΔ: www.didaktorika.gr) σχετικά με το προτεινόμενο θέμα της διδακτορικής διατριβής και να 

υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου δηλώνει ότι μετά από έρευνα, το προτεινόμενο θέμα 

για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής δεν αποτελεί αντικείμενο παρόμοιας ή συναφούς έρευνας 

άλλης διδακτορικής διατριβής ή άλλης δημοσιευμένης μελέτης. 

 

Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση οι υποψήφιοι να ακολουθήσουν τη διαδρομή: Σύνδεση - 

Σύνδεση μέσω taxisnet. Αφού συνδεθούν, επιλέγουν το πεδίο με τίτλο Νέα Αίτηση και έπειτα το πεδίο με 

τίτλο Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα – (13) Αίτηση Υποψηφιότητας για Διδακτορική Διατριβή, όπου θα 

συνυποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής παρακαλούνται να διαβάσουν 

προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας (ΦΕΚ 4235 Β' 20/11/2019), 

όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
 

ΒΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ 
Καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας 
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