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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 
 

Ο Οδηγός του Νέου Προγράμματος Σπουδών είναι ένας χάρτης ακαδημαϊκών 
δραστηριοτήτων και λειτουργιών, στις οποίες δικαιούσθε πλέον να συμμετάσχετε. 
Πρόκειται για μια σηματοδότηση της πορείας της τετραετούς φοίτησής σας, προκειμένου 
να γνωρίζετε τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει το Πρόγραμμά σας, καθώς, επίσης, 
και τις επιλογές και δυνατότητες που σας προσφέρει. Ως φοιτητές και φοιτήτριες του 
Τμήματος Φιλοσοφίας, καλείστε να ανταποκριθείτε στις ισχύουσες απαιτήσεις, να 
εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας, να προβείτε στις επιλογές σας και να αξιοποιήσετε τις 
παρεχόμενες δυνατότητες. Όλοι εμείς, το προσωπικό του Τμήματος Φιλοσοφίας, σας 
συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας προσκαλούμε εκθύμως σε μία εποικοδομητική 
συνεργασία. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι η επιστημονική σας πρόοδος είναι το κύριο 
μέλημά μας. Όμως, αυτή η πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη δική σας σκληρή 
προσπάθεια, δηλαδή χωρίς την ενεργό συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως 
και στις επιστημονικές δραστηριότητες του Τμήματός μας. 

Η φιλοσοφία, ως άσκηση της κριτικής σκέψης, είναι το ριψοκίνδυνο εγχείρημα 
κατανόησης και νοηματοδότησης των ανθρωπίνων. Αποκτώντας, χάρη στην εκπαίδευση 
που θα λάβετε μαζί μας, τις αναγκαίες γνώσεις γι’ αυτές τις αναζητήσεις, θα καταστήσετε 
αισθητή την παρουσία σας μέσα στην κοινωνικoπολιτική πραγματικότητα, φέρνοντας, 
μέσω της διδασκαλίας σας, τους νέους ανθρώπους σε επαφή με την ιστορία των ιδεών, και 
πολύ πιθανόν, συμβάλλοντας και οι ίδιοι, με τη γραφίδα σας, στη συζήτηση γύρω από 
καίρια ζητήματα πανανθρώπινου ενδιαφέροντος. Ο ρόλος που πρόκειται να αναλάβετε 
είναι σημαντικός, καθόσον, όπως είπε κι ο Ι. Μπερλίν, «όταν οι ιδέες παραμελούνται από 
αυτούς που θα έπρεπε να τις καλλιεργούν – δηλαδή από αυτούς που έχουν εκπαιδευτεί να 
τις στοχάζονται κριτικά – μερικές φορές αποκτούν μιαν ανεξέλεγκτη ορμή και μιαν 
ακατανίκητη εξουσία επί του ανθρώπινου πλήθους, με συνέπεια να τείνουν να προσλάβουν 
διαστάσεις τόσο βίαιες, που δεν μπορούν πλέον να επηρεάζονται από την ορθολογική 
κριτική». 

Τα φοιτητικά σας χρόνια, λοιπόν, αποτελούν, για σας, την ευκαιρία να γνωρίσετε, 
διαχρονικά, την παραγωγή των εννοιών, των αρχών και των νοημάτων στην οποία 
συνίσταται η φιλοσοφική δραστηριότητα, αναμετρώμενη με τις άκριτες απόψεις, τους 
δογματισμούς και τις παγιωμένες βιοθεωρίες. Για τον ίδιο λόγο, αυτά τα χρόνια αποτελούν, 
συνάμα, και την κοινή μας, στο εξής, υποχρέωση να δείξουμε ότι η ανθρώπινη σκέψη δεν 
μπορεί να περιορίζεται στις λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και να 
διαβεβαιώσουμε ότι οι θησαυροί του ανθρώπινου στοχασμού δεν κινδυνεύουν να 
εξανεμισθούν, ενώ εξακολουθούν να εμπλουτίζονται. 

 

Καλώς ήρθατε στο κοινό μας ταξίδι! 
 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας 

 

Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου 

Καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας 
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Ι. ΤΟ Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. ΤΟ Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 

1.1 Το Ε.Κ.Π.Α.: ίδρυση, λειτουργία και διοίκηση 
 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) ιδρύθηκε το 1837 με αρχικό 
όνομα «Οθώνειο Πανεπιστήμιο». Αποτέλεσε το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο του 
ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης 
περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1932 έλαβε την ονομασία «Εθνικόν και 
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών», την οποία διατηρεί έως σήμερα. Το Ε.Κ.Π.Α. είναι 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, κατά τον νόμο πλήρως αυτοδιοικούμενο, υπαγόμενο 
σε κανόνες του δημοσίου δικαίου και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Το Ε.Κ.Π.Α. έχει σήμερα 9 Σχολές που περιλαμβάνουν 43 Τμήματα, τα 
οποία οργανώνουν και λειτουργούν προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδών. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στα περισσότερα Τμήματα είναι οκτώ εξάμηνα. 
Όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. είναι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τα 
Α.Ε.Ι., η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο, ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις. 

 

Πρυτανικές αρχές 
 

Πρύτανης 

Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος 
 

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων 

Καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής 
 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης 

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης 
 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 
Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας 
 

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Καθηγήτρια Χαρά Σπηλιοπούλου 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) 

www.uoa.gr 
 

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το Ε.Κ.Π.Α. 

https://synergasia.uoa.gr/modules/document/file.php/NOC123/SELF_PORTR
AIT_2022_greek_ONLINE.pdf 

 

Κόμβος επικοινωνίας Ε.Κ.Π.Α. 

https://hub.uoa.gr/  

https://hub.uoa.gr/
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1.2 Η Φιλοσοφική Σχολή και η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής 
 

1.2.1 Η Φιλοσοφική Σχολή: ίδρυση, λειτουργία και διοίκηση 
 

Η Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. αποτέλεσε μία από τις 4 πρώτες Σχολές του 
Πανεπιστημίου. Το αρχικό ιδρυτικό διάταγμα του 1836 την αναφέρει ως «Σχολή γενικών 
επιστημών», το διορθωτικό διάταγμα του 1837 ως «Φιλοσοφική Σχολή». Οι δύο επιμέρους 
Σχολές, η Φιλοσοφική και η Φυσικομαθηματική, χωρίστηκαν τελικά το 1904. Σήμερα, η 
Φιλοσοφική Σχολή περιλαμβάνει 13 Τμήματα, τα οποία προσφέρουν προπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών, καθώς και προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ορισμένα από 
τα οποία είναι διατμηματικά ή διιδρυματικά. Στη Σχολή λειτουργούν Βιβλιοθήκη, 4 
Μουσεία, 24 Εργαστήρια και 12 Κέντρα Έρευνας. Στη Φιλοσοφική ανήκει επίσης το 
Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, το 
οποίο περιλαμβάνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και το Διδασκαλείο της Νέας 
Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας. 

Η Κοσμητεία (η οποία συχνά αναφέρεται ως «Συμβούλιο της Κοσμητείας») είναι το 
όργανο διοίκησης της Σχολής. Η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, 
τους Προέδρους των Τμημάτων, 2 εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών/φοιτητριών 
της Σχολής και 3 εκλεγμένους εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία, εκ των μελών του λοιπού 
διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού της Σχολής. 

 

Κοσμήτωρ 
 

Καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης 
 

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής 

www.deanphil.uoa.gr 

 

1.2.2 Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής 
 

Η ενοποιημένη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής (ΒΦΣ) στεγάζεται και λειτουργεί από το 
2019 σε νέο κτήριο στην ανατολική πλευρά της Σχολής. Η ΒΦΣ αποτελείται από 16 
βιβλιοθήκες που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των ακαδημαϊκών Τμημάτων της Φιλοσοφικής 
Σχολής, καθώς επίσης και το Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Νέας 
Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας και το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης 
Γλώσσας. 

● Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους διοργανώνονται κατά τακτά διαστήματα 
περιηγήσεις των φοιτητριών/φοιτητών στη Βιβλιοθήκη, με στόχο την εξοικείωσή τους με το 
περιεχόμενό της και τον τρόπο λειτουργίας της. 
 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 18:00 

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

Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής 

www.phil.lib.uoa.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
2.1 Ίδρυση του Τμήματος 
 

2.1.1 Ιστορικό ίδρυσης – προσανατολισμός του Τμήματος 
 

Η σπουδή και η έρευνα της φιλοσοφίας υπήρξαν πρωταρχική μέριμνα του ιδρυτικού 
διατάγματος της Φιλοσοφικής Σχολής, η οποία στον Προσωρινό Κανονισμό της (1837) 
ονομάστηκε «Σχολή της φιλοσοφίας και της άλλης εγκυκλίου παιδείας»· στο διάταγμα του 
1837 προβλεπόταν ο διορισμός τακτικού καθηγητή Φιλοσοφίας, θέση που κατέλαβε ο 
Νεόφυτος Βάμβας, ο οποίος έγινε και ο πρώτος Σχολάρχης της Φιλοσοφικής Σχολής. Έκτοτε, 
η φιλοσοφία συνέχισε να θεραπεύεται αδιάλειπτα στο Ε.Κ.Π.Α. Το 1984, το «Τμήμα 
Φιλοσοφικόν» εντάχθηκε ως «Τομέας Φιλοσοφίας» στο νεοσυσταθέν τότε Τμήμα 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.). Από την πλήρη κατάτμηση του 
Τμήματος αυτού (προηγήθηκε η ίδρυση αυτοδύναμου Τμήματος Ψυχολογίας το 2013), το 
2019, προήλθε το νέο αυτοδύναμο Τμήμα Φιλοσοφίας, το οποίο αποτελεί φυσικό διάδοχο 
του «Τομέα Φιλοσοφίας» του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

Το νέο Τμήμα Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α ιδρύθηκε με τον ν. 4589/2019 (άρθρο 16) (ΦΕΚ 
13/Α/29.01.2019). Δέχθηκε φοιτητές και φοιτήτριες για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή του φιλοσοφικού 
στοχασμού μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, η εκπαίδευση ικανών επιστημόνων στην 
έρευνα και στη διδασκαλία της φιλοσοφίας, καθώς και η άρτια επιστημονική κατάρτισή 
τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Επίσης, 
στόχος του Τμήματος είναι να συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλοσοφικής και 
ανθρωπιστικής παιδείας. Το Τμήμα Φιλοσοφίας προσφέρει (α) Προγράμματα 
Προπτυχιακών Σπουδών, (β) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (1 Π.Μ.Σ. με τρεις 
κατευθύνσεις, 1 Διατμηματικό Π.Μ.Σ. και 1 Διιδρυματικό Π.Μ.Σ.), (γ) Διδακτορικές Σπουδές, 
καθώς και τη δυνατότητα για (δ) Μεταδιδακτορική Έρευνα. 

 
2.1.2 Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων 
 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας «εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της 
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)» (παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4589/2019). 

● Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μπορούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς του 
Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση· μπορούν επίσης να 
εργασθούν στην ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

● Φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα: Έχουν ακόμη τη δυνατότητα να 
απασχοληθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα όπως υπουργεία, υπηρεσίες, νομαρχιακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις, σε κρατικούς 
και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, ιδρύματα με μορφωτική και 
πολιτιστική δράση, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, εκδοτικούς οργανισμούς, 
επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ως 
στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές σε αντικείμενα του κλάδου τους. 
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● Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, κατόπιν απόκτησης διδακτορικού διπλώματος: Οι 
πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και μπορούν, με τη λήψη διδακτορικού 
διπλώματος, να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, δηλαδή να εργαστούν στην 
ανώτατη εκπαίδευση (πανεπιστήμια) και σε αντίστοιχους φορείς του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα (ερευνητικά κέντρα, κέντρα σπουδών κ.τ.ό.). 
 

Τμήμα Φιλοσοφίας 

http://www.philosophy.uoa.gr/ 
 

Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας 

http://www.philosophy.uoa.gr/ 

 
 
2.2 Ανθρώπινο δυναμικό 
 

2.2.1 Γενικές πληροφορίες 
 

Το Τμήμα, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, έχει 15 μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 3 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 1 μέλoς 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Στο Τμήμα διδάσκουν με ανάθεση 
2 επιστημονικοί συνεργάτες και υπηρετεί 1 εκπαιδευτικός με απόσπαση από τη Β/θμια 
Εκπαίδευση. Τη Γραμματεία του Τμήματος απαρτίζουν 5 μέλη. Στο Τμήμα φοιτούν, κατά το 
χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, περί τις/τους 1500 προπτυχιακές/ούς και μεταπτυχιακές/ούς 
φοιτήτριες και φοιτητές. 
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2.2.2 Γραμματεία του Τμήματος: στοιχεία επικοινωνίας 
 

Προσωπικό Γραμματείας 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ-ΜΕΡΒΑΚΙΤΗ ΕΛΕΝΗ   τηλ.: 210 727 7511 
Προϊσταμένη Γραμματείας    e-mail: mervel@uoa.gr 
 

ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     τηλ.: 210 727 7962 
       e-mail: grombolas@uoa.gr 
 

ΑΡΚΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ     τηλ.: 210 727 7514 

       e-mail: arcoudi@uoa.gr 
 

ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     τηλ.: 210 727 7697 

(υπό έγκριση άδεια άνευ αποδοχών)   e-mail: vpentog@uoa.gr 
 

ΓΚΟΥΦΑ ΙΟΥΛΙΑ      τηλ.: 210 727 7697 

(συνεργάτης)      e-mail: julia@philosophy.uoa.gr 
 

Γραφεία Γραμματείας 

κυψέλη 503 (5ος όροφος) 

 

Διεύθυνση Γραμματείας 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: secr@philosophy.uoa.gr 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, 
κυψέλη 503 (5ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84 Ζωγράφου, Αθήνα 

 

 

Ώρες υποδοχής φοιτητριών/φοιτητών και κοινού 
 

Η Γραμματεία δέχεται 

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 11:00 – 14:00* 
 

* H Γραμματεία εξυπηρετεί με τηλεφωνική επικοινωνία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία 
(secr@philosophy.uoa.gr) προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητριών/φοιτητών και 
του κοινού και προς αποφυγή συνωστισμού. 
 

* Για θέματα που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για προσέλευση στη Γραμματεία, η 
Γραμματεία εξυπηρετεί φοιτήτριες/φοιτητές και κοινό κατόπιν ραντεβού και κάνοντας 
απαραίτητα χρήση μάσκας. 

 

mailto:secr@philosophy.uoa.gr
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2.2.3 Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διδάσκοντες/διδάσκουσες με ανάθεση 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π.) 

 
Καθηγητές 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    γραφείο: κυψέλη 501 (5ος όροφος) 

Βυζαντινή Φιλοσοφία     τηλ.: 210 727 7505 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 13.5.2022)    e-mail: garabatz@philosophy.uoa.gr 
 

ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     γραφείο: κυψέλη 501 (5ος όροφος) 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία    τηλ.: 210 727 7611 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 26.9.2022)    e-mail: gvasil@philosophy.uoa.gr 
 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    γραφείο: κυψέλη 510 (5ος όροφος) 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία    τηλ.: 210 727 7664 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 30.6.2022)    e-mail: igkaloge@philosophy.uoa.gr 
 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΝΑ (ΕΥΓΕΝΙΑ)  γραφείο: κυψέλη 501 (5ος όροφος) 

Πολιτική Φιλοσοφία     τηλ.: 210 727 7691 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 09.09.2021)    e-mail: vnikolaidou@philosophy.uoa.gr 
 

ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    γραφείο: κυψέλη 503 (5ος όροφος) 

Ηθική       τηλ.: 210 727 7537 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 27.7.2016)    e-mail: papantaz@philosophy.uoa.gr 
 

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    γραφείο: κυψέλη 503 (5ος όροφος) 

Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία    τηλ.: 210 727 7548 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 17.10.2019)    e-mail: iprelore@philosophy.uoa.gr 
 

ΣΤΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     γραφείο: κυψέλη 501 (5ος όροφος) 
Φιλοσοφία των Μέσων Χρόνων    τηλ.: 210 727 7544 

και της Αναγέννησης στη Δύση 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 13.5.2022)    e-mail: gsteiris@philosophy.uoa.gr 

 
 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
 

ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ    γραφείο: κυψέλη 501 (5ος όροφος) 

Σύγχρονη Ηπειρωτική Φιλοσοφία    τηλ.: 210 727 7542 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 24.4.2020)    e-mail: gkakoliris@philosophy.uoa.gr 
 

ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ     γραφείο: κυψέλη 509 (5ος όροφος) 

Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας   τηλ.: 210 727 7502 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 17.6.2022)    e-mail: eperdi@philosophy.uoa.gr 
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ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ     γραφείο: κυψέλη 510 (5ος όροφος) 

Κοινωνική Φιλοσοφία     τηλ.: 210 727 7321 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 30.9.2019)    e-mail: gpolitis@philosophy.uoa.gr 
 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   γραφείο: κυψέλη 501 (5ος όροφος) 

Εφαρμοσμένη Ηθική     τηλ.: 210 727 7574 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 27.6.2020)    e-mail: eprotopa@philosophy.uoa.gr 

 
Επίκουροι Καθηγητές 

 

Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές 
 

ΛΑΖΟΥ ΑΝΝΑ      γραφείο: κυψέλη 509 (5ος όροφος) 
Φιλοσοφική Ανθρωπολογία    τηλ.: 210 727 7503 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 14.8.2020)    e-mail: lazou@philosophy.uoa.gr 
 

Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     γραφείο: κυψέλη 509 (5ος όροφος) 

Σύγχρονη Ηπειρωτική Φιλοσοφία    τηλ.: 210 727 7603 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 21.01.2021)    e-mail: fvassiliou@philosophy.uoa.gr 
 

ΤΡΙΣΟΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     γραφείο: κυψέλη 509 (5ος όροφος) 
Γερμανική Φιλοσοφία: Kant – Hegel   τηλ.: 210 727 7531 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 08.10.2021)    e-mail: idtrisokkas@philosophy.uoa.gr 
 

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ    γραφείο: κυψέλη 503 (5ος όροφος) 

Πρακτική Φιλοσοφία-Ιατρική Ηθική   τηλ.: 210 727 7547 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 11.7.2022)    e-mail: mchorian@philosophy.uoa.gr 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.) 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     γραφείο: κυψέλη 746 (7ος όροφος) 
Φιλοσοφία της Κλασικής Αρχαιότητας   τηλ.: 

και οι Επιδράσεις της 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 22.4.2019)    e-mail: giliop@philosophy.uoa.gr 
 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    γραφείο: κυψέλη 746 (7ος όροφος) 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός    τηλ.: 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 30.5.2014)    e-mail: gbarbar@philosophy.uoa.gr 
 

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ     γραφείο: κυψέλη 509 (5ος όροφος) 

Αναλυτική Φιλοσοφία,     τηλ.: 210 727 7503 

Φιλοσοφία της Πράξης και Ηθική 

(Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 18.2.2019)    e-mail: micpangalos@philosophy.uoa.gr 
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ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) 
 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ     γραφείο: κυψέλη 746 (7ος όροφος) 
       τηλ.: 210 727 7365 

e-mail: akleis@philosophy.uoa.gr 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    γραφείο: κυψέλη 501 (5ος όροφος) 
       τηλ.: 210 727 7691 

e-mail: irodotoucon@philosophy.uoa.gr 
 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    γραφείο: κυψέλη 510 (5ος όροφος) 
       τηλ.: 

e-mail: vantriantaf@philosophy.uoa.gr 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

ΚΑΡΑΜΑΤΖΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ     γραφείο: κυψέλη 746 (7οςόροφος) 
       τηλ.: 

e-mail: elinakara@philosophy.uoa.gr 

 
 
2.2.4 Επίτιμοι διδάκτορες του Τμήματος 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Πανεπιστήμιο Ανακήρυξη 
JAN OPSOMER Καθηγητής 

Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλοσοφίας 

Πανεπιστήμιο 
KU Leuven 

Βέλγιο 

27/5/2022 

ŽELJKO KALUƉJEROVIĆ Καθηγητής 
Φιλοσοφίας 

Πανεπιστήμιο 
Novi Sad 
Σερβία 

7/6/2022 

 
 
2.3 Ερευνητικά ενδιαφέροντα και επιστημονικό έργο διδασκόντων/διδασκουσών 
 

(α) Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, το επιστημονικό έργο, καθώς και τα δημοσιεύματα των 
διδασκόντων/διδασκουσών στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του 
Τμήματος Φιλοσοφίας (μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., διδασκόντων/διδασκουσών με ανάθεση 
και επιστημονικών συνεργατών του Τμήματος) είναι αναρτημένα στον ακόλουθο ιστότοπο 
του Τμήματος: 

 

mailto:akleis@philosophy.uoa.gr
mailto:vantriantaf@philosophy.uoa.gr
mailto:elinakara@philosophy.uoa.gr
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Προσωπικό 

www.philosophy.uoa.gr/proswpiko.html 

 
(β) Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, το επιστημονικό έργο, καθώς και τα δημοσιεύματα των 
συνεργατών-διδασκόντων/διδασκουσών στα μεταπτυχιακά προγράμματα (Π.Μ.Σ. και 
Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι αναρτημένα 

● στον ακόλουθο ιστότοπο του Τμήματος: 

 
Μεταπτυχιακές Σπουδές 

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

 
● καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Δ.Π.Μ.Σ. 
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2.4 Διοικητική διάρθρωση 
 

Όργανα διοίκησης του Τμήματος, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, είναι η 
Συνέλευση του Τμήματος και η Πρόεδρος του Τμήματος. Η Συνέλευση αποτελείται από τα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εκπρόσωπο των μελών Ε.ΔΙ.Π., εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. 
και εκπροσώπους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του 
Τμήματος. 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Βάνα (Ευγενία) Νικολαΐδου-Κυριανίδου 

Καθηγήτρια 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γεώργιος Στείρης 

Καθηγητής 

 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Ελένη Γραμματίκα-Μερβακίτη 

 
 
2.5 Εγκαταστάσεις του Τμήματος 
 

● Γραμματεία: 
 

5ος όροφος: κυψέλη 503. 
 

● Γραφεία μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διδασκόντων/διδασκουσών και συνεργατών: 
 

(α) 5ος όροφος: κυψέλες 501, 503, 509 και 510, 
(β) 6ος όροφος: κυψέλη 641 και 

(γ) 7ος όροφος: κυψέλη 746. 
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ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ: A΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 

3.1 Γενικές πληροφορίες 
 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου 
Φιλοσοφίας. Η διάρκεια των σπουδών είναι τετραετής. Τα μαθήματα κατανέμονται σε 8 
εξάμηνα. Για την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος 
Φιλοσοφίας απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 51 μαθήματα. Οι 
προπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν 

(α) παρακολούθηση υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων, 
(β) συμμετοχή σε σεμινάρια και 
(γ) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 

ή ανάληψη πρακτικής άσκησης (σε ένα από τα εργαστήρια του Τμήματος σε άλλη 
ερευνητική δομή, μέσω ΕΣΠΑ και μη) 

ή παρακολούθηση δύο επιπλέον μαθημάτων και ενός σεμιναρίου. 
Όλες οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών, ο 
οποίος αναμορφώθηκε στην 1η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (11-9-2021) και ετέθη σε ισχύ από την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ταυτόχρονα με τη θέση σε εφαρμογή του αναμορφωμένου 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Ο νέος Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 
παρατίθεται κάτωθι με ενσωματωμένες τις επιβεβλημένες αλλαγές από τον Ν.4957/2022. 

 

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 

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

 
 
3.2 Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών 
 

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
 

Πρώτος Κύκλος Σπουδών 
 

1. Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 

http://www.philosophy.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/kanonismos-proptyxiakon
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τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών 
επιπέδου 6 (πτυχίο) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Κάθε ακαδημαϊκό 
έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές 
μονάδες. Στις ως άνω πιστωτικές μονάδες περιλαμβάνονται εκείνες που προσμετρώνται 
από την παρακολούθηση μαθημάτων ξένης γλώσσας. 

2. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν μπορούν να εγγραφούν στα σεμινάρια των Ε΄, ΣΤ΄, 
και Ζ΄ εξαμήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) τουλάχιστον από τα 
υποχρεωτικά μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν 
μπορούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία ή να αναλάβουν πρακτική άσκηση χωρίς να 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο σεμινάρια (ισχύει για τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 και εφεξής). 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
 

Χρονική διάρκεια – Διδακτικό έργο 
 

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. Το 
διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, που οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους 
καθορίζονται από το Ίδρυμα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός 
μαθήματος σε ενιαίο ακροατήριο ή σε τμήματα ή σε μικρές ομάδες φοιτητών και 
φοιτητριών, β) η συνεργασία διδασκόντων και διδασκουσών κατά τη διδασκαλία 
σεμιναρίων ή μαθημάτων, γ) οι εργαστηριακές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση 
των φοιτητών και των φοιτητριών, δ) η επίβλεψη εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων 
ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των 
φοιτητών και των φοιτητριών. 

2. Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 13 
πλήρεις εβδομάδες, με ειδικότερο καθορισμό από τη Συνέλευση που γίνεται πριν από την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου σπουδών 
ακολουθεί εξεταστική περίοδος, κατά την οποία εξετάζονται τα μαθήματα που διδάχθηκαν 
στο εξάμηνο αυτό. Επιπλέον, κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους λαμβάνει 
χώρα επαναληπτική εξεταστική περίοδος μέγιστης χρονικής διάρκειας 4 εβδομάδων, κατά 
την οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά τα δύο προηγούμενα 
εξάμηνα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη 
διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος. 
Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας. 
Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του 
πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής. 

3. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, εφόσον πληρούν 
τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζει ο νόμος. 

4. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από 
απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
 

Δήλωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων εξαμήνου 
 

1. Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου, σε προθεσμίες που ανακοινώνονται ηλεκτρονικά 
από τη Γραμματεία του Τμήματος για κάθε είδος δήλωσης χωριστά και οι οποίες δεν 
επιτρέπεται να παραταθούν παρά μόνο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος για εξαιρετικούς λόγους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να 
υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση που περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών 
(υποχρεωτικά ή/και επιλογής ή/και σεμινάρια), τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν 
κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 
υποβολής των ως άνω δηλώσεων, η συμμετοχή τους στις εξετάσεις αποκλείεται. Αναγκαία 
είναι η ηλεκτρονική υποβολή και μιας δεύτερης δήλωσης, της δήλωσης επιλογής 
συγγραμμάτων από το Σύστημα διανομής ΕΥΔΟΞΟΣ, για την οποία τίθεται ξεχωριστή 
προθεσμία από το Υπουργείο Παιδείας. Η τυχόν παράλειψη υποβολής της δήλωσης αυτής 
δεν αποκλείει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από τις εξετάσεις, αλλά από τη δωρεάν 
λήψη των συγγραμμάτων. Κατά την υποβολή της δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων, οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν συγγράμματα μόνο για μαθήματα που πράγματι 
έχουν δηλώσει, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες περιπλοκές (όπως λ.χ. υποχρέωση 
επιστροφής συγγραμμάτων, αποκλεισμός τους από το Σύστημα διανομής κ.λπ.). 

2. Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019/20 και μετά, για τα σεμινάρια 
ορίζεται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται πριν από την 
έναρξη κάθε εξαμήνου, ανώτατος αριθμός συμμετοχής φοιτητών και φοιτητριών. Στα 
σεμινάρια ο αριθμός των φοιτητών και φοιτητριών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30. Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται άδεια του Τμήματος. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες δηλώνουν την επιθυμία προεγγραφής τους στα σεμινάρια του Τμήματος 
Φιλοσοφίας (στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας) την εβδομάδα πριν από την 
έναρξη του εξαμήνου και ειδοποιούνται αρμοδίως, κατόπιν επιλογής των διδασκόντων και 
διδασκουσών, για τις δυνατότητες που υπάρχουν και την ένταξή τους. Προτεραιότητα έχουν 
πάντοτε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μεγαλύτερων εξαμήνων. Ο διδάσκων ή η διδάσκουσα 
τηρεί παρουσιολόγιο, το οποίο καταθέτει στο Τμήμα μαζί με τη βαθμολογία του εξαμήνου. 
Επιτρέπονται έως 2 απουσίες. Για περισσότερες απαιτείται άδεια από δημόσιο νοσηλευτικό 
ίδρυμα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναλαμβάνουν θέμα εργασίας στο πλαίσιο της 
θεματικής του σεμιναρίου. Είναι προαιρετική η προφορική παρουσίαση – υποστήριξη της 
εργασίας. Η βαθμολόγηση προκύπτει ως αποτέλεσμα της παρουσίασης – υποστήριξης, της 
ενεργού συμμετοχής και του τελικού γραπτού κειμένου, η έκταση του οποίου δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και της 
βιβλιογραφίας. Οι εργασίες αναρτώνται σε ειδικό διαδικτυακό χώρο στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και ελέγχονται από συστήματα εντοπισμού λογοκλοπής, με ευθύνη των 
διδασκόντων. 

Το ίδιο σεμινάριο μπορεί να προσφέρεται και να διδάσκεται από περισσότερους/ες 
του/της ενός/μιας διδάσκοντες/ουσες στο ίδιο εξάμηνο. 

3. Η δήλωση μαθημάτων υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες: 

α) Ανώτατο όριο του αριθμού μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες σε ένα εξάμηνο κανονικής φοίτησης είναι αυτό των δέκα (10) μαθημάτων. 
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β) Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν επιτρέπεται να επιλέξουν μαθήματα που στο 
πρόγραμμα σπουδών προβλέπονται για εξάμηνο που έπεται χρονικά πλέον των δύο (2) 
εξαμήνων εκείνου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι (π.χ. όποιος ή όποια είναι 
εγγεγραμμένος/η στο 3ο εξάμηνο μπορεί να επιλέξει μαθήματα μέχρι και του 5ου εξαμήνου). 

4. Την εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΣΤ΄ εξαμήνου, ο/η 
φοιτητής/ήτρια επιλέγει μια από τις παρακάτω εκδοχές που αναφέρονται στο Η΄ εξάμηνο 
των σπουδών: 

α. εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (από 9.000 έως 12.000 λέξεις) 
β. ανάληψη πρακτικής άσκησης σε ένα από τα εργαστήρια του Τμήματος ή σε άλλη 

ερευνητική δομή (μέσω ΕΣΠΑ, ΑΤΛΑΣ ή άλλου θεσμικού φορέα) 
γ. επιπλέον μαθήματα (δύο) και σεμινάριο (ένα). Σε αυτή την περίπτωση, στο Ζ΄ 

εξάμηνο, θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε δύο μαθήματα από την ομάδα ΟΦ5 και σε 
δύο μαθήματα από την ομάδα ΟΦ6, αντί ενός από την καθεμιά που ισχύει για όσες και 
όσους επιλέξουν τις εκδοχές (α) και (β). Επίσης, στο ΣΤ΄ εξάμηνο, θα πρέπει να 
ολοκληρώσει επιτυχώς δύο σεμινάρια από την ομάδα ΟΣ2, αντί ενός που ισχύει για όσες 
και όσους επιλέξουν τις εκδοχές (α) και (β). 

Κάθε διδάσκων/ουσα δεν μπορεί να αναλαμβάνει την εποπτεία περισσότερων των 
πέντε πτυχιακών εργασιών ανά εξάμηνο. Οι διευθυντές/διευθύντριες εργαστηρίων του 
Τμήματός μας δύνανται να αναθέτουν έως δέκα πρακτικές ασκήσεις ανά ακαδημαϊκό έτος. 
Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού μπορούν να μην αναλάβουν την εποπτεία πτυχιακών 
εργασιών ή πρακτικών ασκήσεων, εάν το θελήσουν.  

Οι πτυχιακές εργασίες αναρτώνται σε ειδικό χώρο στο e-class, ελέγχονται από 
συστήματα εντοπισμού λογοκλοπίας και βαθμολογούνται κατόπιν εξέτασης από 2μελή 
επιτροπή. Τα ίδια ισχύουν για τα παραδοτέα των πρακτικών ασκήσεων σε εργαστήρια του 
Τμήματος Φιλοσοφίας. 

Το Τμήμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και καθορίζει τα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης των 
παραδοτέων της πρακτικής άσκησης. Η Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με τον οικείο 
Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, ορίζει σε κάθε επιμέρους περίπτωση ένα/μια 
διδάσκοντα/ουσα ως «Ακαδημαϊκό Επόπτη/τρια Πρακτικής Άσκησης» για τους 
ασκούμενους Προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Μετά το πέρας της Πρακτικής 
Άσκησης, ο/η «Επόπτης/τρια», εξετάζει προφορικά ή γραπτά τον/την φοιτητή/τρια – 
συνυπολογίζοντας τα παραδοτέα ή/και τις αντίστοιχες Εκθέσεις του φορέα απασχόλησης – 
και καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην 
ακαδημαϊκή βαθμολογική κλίμακα (0-10) με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS), 
όπως αυτές ορίστηκαν από τη Συνέλευση και αναφέρονται στο Πρόγραμμα και τον Οδηγό 
Σπουδών του οικείου Τμήματος. Η βαθμολογία συνοδεύεται από τα παραδοτέα ή/και την 
Έκθεση Πεπραγμένων της εκάστοτε Πρακτικής Άσκησης. 

Από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος ορίζεται Επιτροπή ετήσιας θητείας, υπεύθυνη για 
τις πτυχιακές εργασίες και τις πρακτικές ασκήσεις, που απαρτίζεται από ένα μέλος Δ.Ε.Π. 
και δύο μέλη Ε.ΔΙ.Π. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα αιτήματα των πτυχιακών εργασιών και 
των πρακτικών ασκήσεων την εβδομάδα πριν από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κάθε 
ακαδημαϊκού έτους. Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια (6ου εξαμήνου και άνω) πρέπει να 
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υποβάλει στην εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων του 6ου εξαμήνου των 
σπουδών του, έντυπη αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος, αναφέροντας το θέμα και 
τον/την επόπτη της εργασίας ή της άσκησής του/της, αφού πρώτα έχει συνεννοηθεί μαζί 
του/της. Καταρτίζεται κατάλογος με όλες τις αιτήσεις και δημοσιοποιείται στις 
ανακοινώσεις του Τμήματος. Όσων οι αιτήσεις δεν ικανοποιηθούν και όσοι/ες επιλέξουν 
την εκδοχή (γ), εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα/σεμινάρια. 

Δεν επιτρέπεται δύο φοιτητές ή φοιτήτριες να έχουν το ίδιο θέμα. Αν αυτό απαιτείται 
για ειδικούς λόγους, τότε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναλαμβάνουν παρόμοια θέματα, 
αλλά με διακριτή διαφοροποίηση που να επιτρέπει ανεξάρτητη εργασία και ανεξάρτητη 
συγγραφή. 

Η πτυχιακή εργασία είναι ερευνητική με στόχο την εκμάθηση τεχνικών, τη διεξαγωγή 
ερευνητικού έργου, τη χρήση βιβλιογραφίας, την ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 
Αναπροσαρμογή του τίτλου της πτυχιακής ή της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει πριν 
από την ολοκλήρωσή της, αν απαιτηθεί από την πορεία της έρευνας και τα αποτελέσματα 
αυτής. 

Κάθε πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση αναρτάται και παρουσιάζεται δημόσια, 
μετά από ανακοίνωση του/της διδάσκοντος/ουσας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος. Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια παραδίδει υποχρεωτικά 
ένα αντίτυπο της εργασίας στο υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. και την καταθέτει 
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Ε.Κ.Π.Α. «Πέργαμος». Η υποβολή στην Πλατφόρμα 
«Πέργαμος» ή Γκρίζα βιβλιοθήκη συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο (από τη Γραμματεία του 
Τμήματος). 

5. Κατά τη συγγραφή των σεμιναριακών ή πτυχιακών εργασιών τους, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες υποχρεούνται να αναφέρουν με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο, δηλαδή 
μέσω βιβλιογραφικών παραπομπών, τη χρησιμοποίηση του έργου και των απόψεων 
τρίτων. Η χρησιμοποίηση εργασίας τρίτου χωρίς τη δέουσα αναφορά ή η μεταφορά από 
αυτήν την εργασία αποσπασμάτων χωρίς αυτό να καθίσταται εμφανές, δηλαδή χωρίς να 
τοποθετείται το απόσπασμα σε εισαγωγικά, αποτελεί λογοκλοπή, με αποτέλεσμα η 
εργασία να μηδενίζεται. Σε περίπτωση λογοκλοπής, ο διδάσκων ή η διδάσκουσα του 
σεμιναρίου ή ο/η επόπτης/ρια της πτυχιακής εργασίας υποχρεούται να ενημερώσει τη 
Συνέλευση του Τμήματος. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης λογοκλοπής από τον ίδιο 
φοιτητή και φοιτήτρια, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να επιβάλει αποκλεισμό από την 
επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν η λογοκλοπή διαπιστωθεί σε πτυχιακή εργασία, αυτή 
επανυποβάλλεται στο επόμενο εξάμηνο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
 

Φοιτητικά θέματα 
 

1. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις 
που αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος, να μελετούν τον Κανονισμό και τον Οδηγό 
Σπουδών και ό,τι άλλο ενημερωτικό υλικό τους δίνεται, ενώ υποχρεούνται να εγγράφονται 
εγκαίρως στη σελίδα του μαθήματος στο e-class (η-τάξη) προκειμένου να παρακολουθούν 
τις σχετικές πληροφορίες που αναρτά ο διδάσκων ή η διδάσκουσα σε αυτό. 
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2. Πρόγραμμα Erasmus 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής και η φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσει μαθήματα σε Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού με τα οποία το 
Τμήμα Φιλοσοφίας συνεργάζεται μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών 
«Erasmus». 

Οι προκηρύξεις για αίτηση στο Πρόγραμμα Erasmus αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος, καθώς και ο πίνακας με τις διαθέσιμες συμφωνίες Erasmus. Ταυτόχρονα ορίζεται 
συνάντηση για ενημέρωση με το μέλος ή τα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν οριστεί συντονιστές του 
Προγράμματος Erasmus στο Τμήμα. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
 

Υποχρεώσεις προσωπικού 
 

1. Για την ενημέρωση των φοιτητών και φοιτητριών σχετικά με το σύστημα σπουδών 
που καθιερώνεται από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος και τις 
βασικές αρχές του, το περιεχόμενο και τη σημασία των υποχρεωτικών μαθημάτων, των 
μαθημάτων επιλογής των επιμέρους κατηγοριών και των σεμιναρίων, το σύστημα ελέγχου 
των γνώσεων που καθιερώνεται από το νόμο και από τον παρόντα Κανονισμό, καθώς και 
για την καθοδήγησή τους σε όλα τα προβλήματα των σπουδών τους, ο/η αναπληρωτής 
Προέδρου (ή μέλος Δ.Ε.Π. που θα οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ως σύμβουλος 
σπουδών) είναι υποχρεωμένος/η να δέχεται τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τους 
ορισμένους εκπροσώπους τους σε ακρόαση τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, επί μία 
ώρα. Επίσης, διοργανώνεται κάθε χρόνο εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης των 
νεοεισερχομένων στο Τμήμα, με ευθύνη του/της Προέδρου. 

Παράλληλα, κάθε έτος ορίζονται ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών δέκα μέλη Δ.Ε.Π. ή 
και Ε.ΔΙ.Π., τα οποία μεριμνούν για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες κατανέμονται ανά μέλος Δ.Ε.Π. ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του μητρώου 
τους. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενημερώνονται μέσω σχετικής ανακοίνωσης, η οποία 
αναρτάται ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

2. Κατά την αρχή του εξαμήνου, οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες υποχρεούνται στη 
δημιουργία σελίδας στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (η-τάξη Ε.Κ.Π.Α.) για τα 
μαθήματα που διδάσκουν. Γενικά, όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν την 
υποχρέωση να κοινοποιούν την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων στις φοιτήτριες και τους 
φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε μάθημά τους αναλυτικό διάγραμμα με τη διάρθρωση της 
ύλης του μαθήματος και σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, οφείλουν να αναρτούν κάθε υλικό 
υποβοήθησης των μαθημάτων που διδάσκουν στην πλατφόρμα της ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης. 

Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν την υποχρέωση να δέχονται τις 
φοιτήτριες και τους φοιτητές συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κάθε εβδομάδα, που έχουν 
ανακοινωθεί στην αρχή κάθε εξαμήνου, για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και 
ερευνητική διαδικασία. Οι ώρες υποδοχής δεν μπορεί να είναι λιγότερες των δύο ανά 
εβδομάδα και να κατανέμονται σε δύο ημέρες. 
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Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
 

Χρόνος και κατανομή της διδασκαλίας 
 

1. Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος, όπως αναφέρεται 
στο Πρόγραμμα Σπουδών, δεν επιτρέπεται να παραβιάζεται από τον διδάσκοντα ή την 
διδάσκουσα, ούτε με παράλειψη αλλά ούτε και με υπέρβαση του αριθμού ωρών ανά 
εβδομάδα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αναγκαίας αναπλήρωσης ωρών μαθήματος λόγω 
απρόβλεπτης ματαίωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
 

Αξιολόγηση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
 

Με τη συμπλήρωση της 8ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε εξαμήνου οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των 
διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθημάτων. Την αξιολόγηση διεξάγει η ΟΜΕΑ του 
Τμήματος, η οποία συγκροτείται από τη Συνέλευση σύμφωνα με τα πρότυπα της ΜΟΔΙΠ 
Ε.Κ.Π.Α. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη Συνέλευση ποσοτικοποιημένα και 
απρόσωπα δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος. Προσωπική πληροφόρηση δίδεται σε κάθε 
διδάσκοντα/διδάσκουσα με αυστηρή τήρηση του απορρήτου. 

 
Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
 

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών 
 

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών γίνεται βάσει τελικής 
εξέτασης μετά τη λήξη του εξαμήνου. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δικαιούνται να 
εξεταστούν στα δηλωθέντα εκ μέρους τους μαθήματα και των δύο εξαμήνων, πριν από την 
έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Τα προαναφερθέντα ισχύουν 
και για τους επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
 

Τελικές εξετάσεις 
 

1. Οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος είναι γραπτές ή προφορικές ή διενεργούνται με 
απαλλακτικές εργασίες ή με δύο προόδους. Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος ορίζεται 
από τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα του μαθήματος. Προφορικές εξετάσεις διεξάγονται 
σε μαθήματα που ο αριθμός των προς εξέταση φοιτητών και φοιτητριών δεν υπερβαίνει 
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τους 50. Για τη διεξαγωγή της προφορικής εξέτασης ο διδάσκων ή η διδάσκουσα εκδίδει και 
αναρτά στην ιστοσελίδα του μαθήματος ξεχωριστό πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων με 
τα ονοματεπώνυμα των φοιτητών και των φοιτητριών που θα συμμετάσχουν σε αυτές 
καθώς και με τις ώρες εξέτασης κάθε ομάδας, η οποία δεν μπορεί να περιλαμβάνει 
λιγότερα από 3 ούτε περισσότερα από 6 άτομα. 

2. Πέραν των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι διδάσκοντες και οι 
διδάσκουσες, μετά από έλεγχο κάθε περίπτωσης από την Κοσμητεία της Σχολής, 
λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την προφορική εξέταση φοιτητών και φοιτητριών με 
αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα δυσλεξία ή με σοβαρά κινητικά 
προβλήματα ή με προβλήματα όρασης που δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη συμμετοχή τους σε 
γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του 
Ιδρύματος. Στο Τμήμα ένα μέλος Δ.Ε.Π. ορίζεται από τη Συνέλευση ως Υπεύθυνος 
Προσβασιμότητας, με διετή θητεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
 

Διεξαγωγή των εξετάσεων 
 

1. Ειδικά για τις γραπτές εξετάσεις πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται οι ακόλουθοι 
κανόνες: 

Η γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος διαρκεί δύο (2) ώρες. Η Γραμματεία οφείλει να 
αναρτά εγκαίρως στη οικεία ιστοσελίδα το ενιαίο πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του 
εξαμήνου, αφού της έχει διαβιβαστεί από την Κοσμητεία, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να 
περιέχει, για κάθε μάθημα, την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης και τα χρονικά όρια 
έναρξης και λήξης της για καθένα από τα περισσότερα τμήματα, στα οποία κατανέμονται 
ενδεχομένως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες οφείλουν να 
είναι παρόντες/παρούσες στους χώρους των εξετάσεων, να ασκούν εποπτεία για την 
απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία για το σκοπό 
αυτό μέτρα. Οι καθορισμένοι επιτηρητές και επιτηρήτριες οφείλουν να ελέγχουν το 
επίσημο παραστατικό του Ε.Κ.Π.Α. που αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα και πιστοποιεί 
την ταυτότητα του εξεταζόμενου ή της εξεταζόμενης, να διαπιστώνουν την αναγραφή του 
ονοματεπωνύμου και του αριθμού ειδικού μητρώου του φοιτητή ή της φοιτήτριας πάνω 
στο γραπτό, να μονογράφουν και να αριθμούν κάθε γραπτό, να επιτηρούν συνεχώς τις 
εισόδους και εξόδους της αίθουσας, ιδίως κατά την ώρα λήξης του χρόνου εξέτασης και 
παράδοσης των γραπτών, και να φροντίζουν ώστε να μην εξέρχεται ή αποχωρεί 
κανείς/καμιά από την αίθουσα εξετάσεων πριν από την πάροδο τριάντα λεπτών (30΄) από 
τη διανομή των θεμάτων. Οι απαντήσεις στα θέματα των γραπτών εξετάσεων συζητούνται 
μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες με τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες που το επιθυμούν σε ειδικά καθορισμένες ώρες, οι δε φοιτητές 
και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το γραπτό τους – της τρέχουσας κάθε 
φορά εξεταστικής περιόδου. 

Όσοι και όσες εξετάζονται έχουν το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων 
σχετικά με τα θέματα στους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να 
υποβάλλονται δημοσίως και όχι κατ’ ιδίαν, να απευθύνονται αποκλειστικά στο διδάσκοντα 
ή τη διδάσκουσα και να απαντώνται δημοσίως. 
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Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η προσωρινή έξοδος φοιτητών και φοιτητριών από την 
αίθουσα επιτρέπεται μόνο με την εποπτεία ή τη συνοδεία επιτηρητών. 

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων όσοι και όσες εξετάζονται απαγορεύεται να έχουν 
δίπλα τους βιβλία, σημειώσεις, βοηθήματα κ.λπ. ή να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε 
συσκευή ηλεκτρονικής επικοινωνίας – εκτός αν τα παραπάνω έχουν κριθεί απαραίτητα από 
τον διδάσκοντα ή την διδάσκουσα για την υλοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας. Η 
παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων καθώς και η αντιγραφή ή συνομιλία/συνεργασία 
μεταξύ των εξεταζόμενων έχει ως συνέπεια το μηδενισμό του γραπτού και την επιβολή 
τυχόν επιπλέον κυρώσεων που αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα, δύναται να 
ζητήσει, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, να αξιολογηθεί από τριμελή 
επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδακτικό προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τμήματος του 
Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος, στην 
οποία δεν δύναται να συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος. Αν ο Πρόεδρος του 
Τμήματος δεν ορίσει τα μέλη της επιτροπής του πρώτου εδαφίου εντός ενός (1) μηνός από 
την υποβολή της αίτησης, ο φοιτητής δύναται να ζητήσει τον ορισμό τους από τον 
Κοσμήτορα της Σχολής. Αν δεν ορισθεί επιτροπή από κανένα από τα αρμόδια όργανα εντός 
εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτησή του 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ελέγχει τον Πρύτανη για τη μη 
υλοποίηση του αιτήματος. Η αξιολόγηση από την τριμελή επιτροπή της παρούσας 
πραγματοποιείται οποτεδήποτε εντός του ακαδημαϊκού έτους. 

Σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συνεχίζουν ή όχι τη φοίτησή τους 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
του Ιδρύματος [Ν. 4009/2011]. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
 

Βαθμολογία – Λήψη πτυχίου 
 

1. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες οφείλουν να παραδίδουν στη Γραμματεία του 
Τμήματος τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων, γραπτών ή/και προφορικών ενιαία 
στον ίδιο πίνακα, για κάθε μάθημα, το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την 
ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Επί προφορικών εξετάσεων ο διδάσκων ή η διδάσκουσα 
δεν επιτρέπεται να ανακοινώνει αμέσως το αποτέλεσμα της εξέτασης στους φοιτητές και 
φοιτήτριες κάθε ομάδας, αλλά μόνο συγκεντρωτικά για το σύνολο των εξετασθέντων. 

2. Σε όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, και πτυχιακή εργασία/πρακτική άσκηση του 
Προγράμματος Σπουδών το αποτέλεσμα του ελέγχου των γνώσεων εκφράζεται αριθμητικά 
με βαθμούς από μηδέν (0) έως δέκα (10). Στους πίνακες των αποτελεσμάτων η αποτυχία 
σημειώνεται με βαθμούς από μηδέν (0) έως τέσσερα (4) και η επιτυχία με βαθμούς από 
πέντε (5) έως δέκα (10). 

3. Κατά τη βαθμολόγηση από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες επιτρέπεται στην 
εξετάστρια/η να μη λαμβάνει, κατά την κρίση του/της, υπόψη ενδεχόμενη έκφραση 
αιτήματος φοιτητή ή φοιτήτριας να καταχωρηθεί ως αποτυχών/ούσα, σε περίπτωση που 
δεν επιτύχει την επιθυμητή γι’ αυτόν/αυτήν βαθμολογία. 
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4. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά βαθμού από μια εξεταστική περίοδο σε άλλη, ούτε η 
ανακοίνωση βαθμού φοιτητή ή φοιτήτριας που εξετάσθηκε σε τμήμα διαφορετικό από 
εκείνο στο οποίο ανήκει, σύμφωνα με την αλφαβητική κατανομή των τμημάτων 
διδασκαλίας του μαθήματος. 

5. Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου, ως τίτλου σπουδών, καθώς και ο 
τρόπος χαρακτηρισμού της συνολικής επίδοσης του φοιτητή σε αυτό καθορίζεται από την 
κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή εξειδικεύεται από τις αποφάσεις της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ. Ο 
βαθμός πτυχίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για 
τη συμπλήρωση των σπουδών αφού ληφθεί υπόψη ο συντελεστής βαρύτητας κάθε 
μαθήματος. Ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται από τις πιστωτικές μονάδες που έχει κάθε 
μάθημα. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, 240 πιστωτικές μονάδες. 

 
Αναγνώριση μαθημάτων 
 

Στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισάγονται στο Τμήμα μετά από Κατατακτήριες 
Εξετάσεις ή μετεγγραφή, δύναται να αναγνωριστούν μαθήματα, στα οποία έχουν διδαχθεί 
και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους. Για την διαδικασία αναγνώρισης οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο αναγνώρισης του αριθμού 
μαθημάτων τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης. Ο 
φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει: 

Α. Αίτηση αναγνώρισης με την πρόταση αντιστοιχίας μαθημάτων Τμήματος προέλευσης 
– μαθημάτων Τμήματος Φιλοσοφίας. 

Β. Αναλυτική βαθμολογία και περίγραμμα του μαθήματος από το Τμήμα προέλευσης. 
Επισημαίνεται ότι το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι 
κατατασσόμενοι/ες απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή 
προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι/ες υποχρεώνονται να εξεταστούν 
σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν 
διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι 
κατατασσόμενοι/ες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία 
εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα 
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. 

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισάγονται στο Τμήμα μετά από μετεγγραφή, η 
αναγνώριση των μαθημάτων, η απαλλαγή από την εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και η ένταξη των φοιτητών και φοιτητριών σε 
διαφορετικό του πρώτου εξάμηνο πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, με απόφαση της 
Συνέλευσης μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν.4115/2013. 

 
Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 12ο 
 

Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών και Φοιτητριών 
 

Τα ονόματα των φοιτητών και φοιτητριών που εισάγονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής, γνωστοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος 
με ειδικές καταστάσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η πρόσκληση για 
την εγγραφή τους γίνεται σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να προσέλθουν για 
εγγραφή και οι εισαγόμενοι/ες χωρίς εξετάσεις, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού 
εισακτέων, που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. ασθενείς κ.λπ.). 

 
Φοιτητική Ιδιότητα 
 

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι τη 
λήψη του πτυχίου.  

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη 
διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο 
χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα 
σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η 
ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι 
(6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με 
την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων [αναστολή φοίτησης και μερική φοίτηση], το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής. 

Όλες οι διατάξεις σχετικά με τη διάρκεια φοίτησης, την αναστολή φοίτησης και τη 
μερική φοίτηση περιλαμβάνονται στο άρθρο 76 του Ν.4957/2022. 

 

Ε΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
 

Ισχύς και εφαρμογή 
 

1. Από τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που ίσχυαν πριν το ακαδ. έτος 2014/15 
διατηρείται απλώς η εξεταστική δυνατότητα των φοιτητών και φοιτητριών που τυχόν 
εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτά, καθώς και να διατηρούν κατά νόμο τη φοιτητική τους 
ιδιότητα. Για την εξέταση των παραπάνω φοιτητών και φοιτητριών στα επιμέρους 
μαθήματα ισχύουν οι ακόλουθες διακρίσεις: 

α) Για όσα μαθήματα παλαιότερου Προγράμματος είναι, κατά τις σχετικές αποφάσεις 
της Συνέλευσης, ίδια κατά περιεχόμενο με μαθήματα του αναμορφωμένου Προγράμματος, 
ο φοιτητής ή η φοιτήτρια συμμετέχει στις κανονικές εξετάσεις των αντίστοιχων μαθημάτων 
του αναμορφωμένου Προγράμματος. 

β) Για όσα υποχρεωτικά μαθήματα παλαιότερου Προγράμματος δεν διδάσκονται πλέον, 
η Συνέλευση ορίζει, με απόφασή της, μετά από εισήγηση του/της εκάστοτε αρμόδιου, την 
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εξέταση του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε συναφή μαθήματα (υποχρεωτικά ή επιλογής) του 
αναμορφωμένου Προγράμματος. 

γ) Για όσα μαθήματα επιλογής παλαιότερου Προγράμματος δεν διδάσκονται πλέον, η 
Συνέλευση ορίζει, με απόφασή της, μετά από εισήγηση του/της εκάστοτε αρμόδιου τα 
συναφή μαθήματα επιλογής του αναμορφωμένου Προγράμματος, από τα οποία θα μπορεί 
να επιλέξει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια για να αντικαταστήσει το μάθημα επιλογής που 
οφείλει από το παλαιότερο Πρόγραμμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
4.1 Γενικές πληροφορίες – Συντομογραφίες 
 

(1) Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για τους εισαχθέντες και τις εισαχθείσες από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής και (2) το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για 
τους εισαχθέντες και τις εισαχθείσες έως το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι αναρτημένα 
στον ακόλουθο ιστότοπο: 

 

Προπτυχιακές Σπουδές → Πρόγραμμα Σπουδών 

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

 

Τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών (1) και (2) παρατίθενται εν συνεχεία στην 
οριστική μορφή τους, όπως διαμορφώθηκαν στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Φιλοσοφίας (συνεδρίαση της 10-4-2020). 

 
Συντομογραφίες 

ΥΠ Υποχρεωτικά Μαθήματα 

ΥΕ Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Μαθήματα 

Mαθήματα που επιλέγει κανείς από συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή 
κατηγορία μαθημάτων. 

ΕΕ Ελεύθερα Επιλεγόμενα Μαθήματα 
Mαθήματα που επιλέγει κανείς από οποιοδήποτε προσφερόμενο γνωστικό 
αντικείμενο. 

ΔΜ Διδακτικές Μονάδες 

Οι Διδακτικές Μονάδες αναλογούν στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του 
συγκεκριμένου μαθήματος κάθε εξάμηνο. 

ECTS 
ή 

ΠΜ 

European Community Course Credit Transfer System (Σύστημα Μεταφερομένων 
Ακαδημαϊκών Μονάδων) ή Πιστωτικές Μονάδες 
Οι Μονάδες ECTS ή Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) είναι ένα μέγεθος που συνοδεύει 
κάθε μάθημα και περιγράφει τον φοιτητικό φόρτο εργασίας που απαιτείται για 
την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Βλ. παρακάτω, 4.2.1 (3). 
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4.2 Πρόγραμμα σπουδών για τους εισαχθέντες και τις εισαχθείσες από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής 

 
4.2.1 Οργάνωση προγράμματος σπουδών 
 

1 Μαθήματα 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας δομείται, αρχικά, σε δύο 
επίπεδα: μαθήματα Φιλοσοφίας και μαθήματα από άλλα γνωστικά πεδία (είτε 
από το ίδιο το Τμήμα Φιλοσοφίας, είτε από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής 
Σχολής ή άλλων Σχολών), τα οποία υποστηρίζουν τη φιλοσοφική έρευνα και 
παρέχουν ολοκληρωμένη παιδεία στους αποφοίτους που θα θελήσουν να 
διδάξουν στη Μέση Εκπαίδευση. 

Τα μαθήματα Φιλοσοφίας διακρίνονται σε υποχρεωτικά και υποχρεωτικά 
επιλεγόμενα. Στα υποχρεωτικά καλύπτονται όλοι οι κλάδοι της Φιλοσοφίας, ενώ 
τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα είναι δομημένα έτσι ώστε να επιλέγουν οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες πεδία εξειδίκευσης. Επιπλέον, στα υποχρεωτικά επιλεγόμενα 
εντάσσονται σεμινάρια που καλλιεργείται η πρωτογενής και δευτερογενής 
έρευνα. Πλέον των παραδόσεων και των σεμιναρίων, στο Πρόγραμμα Σπουδών 
έχουν ενταχθεί διδακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία/πρακτική άσκηση. Με 
την πρώτη εκπαιδεύονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στη διδασκαλία, 
διδάσκοντας σε συνεργαζόμενα σχολεία. Με τη δεύτερη εκπαιδεύονται στην 
πρωτογενή επιστημονική έρευνα, στη συγγραφή ολοκληρωμένης επιστημονικής 
εργασίας και στη σύνδεση έρευνας και πράξης. 

2 Διάρκεια φοίτησης – Ολοκλήρωση σπουδών 
Τα οκτώ (8) εξάμηνα αποτελούν την ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο διδακτικά 
εξάμηνα: ένα χειμερινό εξάμηνο και ένα εαρινό εξάμηνο. Κατά συνέπεια, το 
Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει, συνολικά, τέσσερα (4) χειμερινά εξάμηνα 
(Α΄, Γ΄, Ε΄, Ζ΄) και τέσσερα (4) εαρινά εξάμηνα (Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Η΄). Κάθε εξάμηνο 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας. Τα μαθήματα 
επιλογής από το Τμήμα Φιλοσοφίας διδάσκονται κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου 
έτους σπουδών. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση πτυχίου του 
Τμήματος Φιλοσοφίας απαιτείται η παρακολούθηση κατ’ ελάχιστον πενήντα ενός 
(51) μαθημάτων και η συγκέντρωση τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) Π.Μ. 
(ECTS). Επιπλέον, σε κάθε μάθημα του Τμήματος Φιλοσοφίας αντιστοιχούν τρεις 
(3) διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.). Τόσο οι Δ.Μ. όσο και οι Π.Μ. (ECTS) που 
αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα απονέμονται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες 
μόνο μετά την επιτυχή εξέτασή τους στο συγκεκριμένο μάθημα. 

3 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ./ECTS) μαθημάτων: γενικές πληροφορίες 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι πλήρως εναρμονισμένο 
με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS), καθώς και με το σχετικό ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3374/ 2005, Υ.Α. 
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Φ5/72535/Β3-2006, ΦΕΚ 1091/10/08/06, τ. Β΄, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 
1466/2007, τ. Β΄). Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) αποτελεί ένα φοιτητοκεντρικό σύστημα που 
εξυπηρετεί τον σχεδιασμό και την αναγνώριση Προγραμμάτων Σπουδών και 
επιτρέπει την όσο το δυνατόν πιο ομοιογενή θεώρηση των συστημάτων 
εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 

Οι πιστωτικές μονάδες (Π.Μ./ECTS) που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα 
αποτυπώνουν τον φόρτο εργασίας των φοιτητών και φοιτητριών που απαιτείται 
για την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου μαθήματος, 
όπως είναι η παρακολούθηση διαλέξεων, η συμμετοχή σε εργαστήρια ή 
σεμινάρια, η εκπόνηση εργασιών, η χρήση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών 
για έρευνα και βιβλιογραφική ενημέρωση και, τέλος, η συμμετοχή σε εξετάσεις. 

4 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ./ECTS) μαθημάτων Τμήματος Φιλοσοφίας 

Σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, αριθμ. ΦΕΚ 
1466/2007), οι Π.Μ. (ECTS) που απαιτείται να συγκεντρώσει κάθε φοιτητής και 
φοιτήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, έχει ως κάτωθι: 
 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ECTS 

ΥΠ 16 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 5 80 

ΥΕ 6 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 4 24 

ΥΕ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 9 27 

ΥΠ 6 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 24 

ΥΠ 1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5 5 

ΥΠ 2 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 5 10 

ΥΠ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

4 8 

ΥΠ 2 ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4 8 

ΥΠ 3 ΙΣΤΟΡΙΑ 3 9 

ΥΠ 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 6 

ΥΕ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 4 

ΥΠ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 3 

ΥΠ 1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 7 

ΥΕ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 6 

ΕΕ 2 ΕΑΤ (επιλογή από άλλο 
Τμήμα) 

3 6 

ΥΠ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

17 

 

17 

 ΣΥΝΟΛΟ: 51   244 

5 Ξένες γλώσσες 
Οι ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας είναι: 
-η αγγλική γλώσσα, 
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-η γαλλική γλώσσα, 

-η γερμανική γλώσσα, 
-η ισπανική γλώσσα και 
-η ιταλική γλώσσα. 

6 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν σπουδές 
ή πρακτική άσκηση (Placement) είτε σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής είτε σε επιστημονικό ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό με πλήρη 
ακαδημαϊκή αναγνώριση αντίστοιχα, μέσω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα 
Erasmus+. 

Οι Π.Μ. (ECTS), καθώς και η βαθμολογία των μαθημάτων που παρακολουθούν 
οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ 
καθορίζονται από τα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής από τα οποία προσφέρονταν 
τα μαθήματα και ενσωματώνονταν στο Πρόγραμμα Σπουδών των φοιτητών και 
φοιτητριών, μετά από αναγνώριση και αντιστοίχιση μαθημάτων. 

 
4.2.2 Κανόνας λήψης πτυχίου Τμήματος Φιλοσοφίας – διάρθρωση προγράμματος 
 

Μαθήματα Φιλοσοφίας 25 (= 16 υποχρεωτικά + 6 υποχρεωτικά 
επιλεγόμενα + 3 σεμινάρια) 

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 7 

Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας 2 

Μαθήματα Γλωσσολογίας 2 

Μαθήματα Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 2 

Μαθήματα Ιστορίας 3 

Ξένη γλώσσα 2 

Ελεύθερες επιλογές 2 

Πτυχιακή εργασία/Πρακτική άσκηση 1 

Μαθήματα Παιδαγωγικής 4 

Μαθήματα Ψυχολογίας 1 

Σύνολο 51 

ECTS 244 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Φιλοσοφίας 
1 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙΙ: Πλάτων 
2 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙΙΙ: Αριστοτέλης 
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3 Μεσαιωνική Φιλοσοφία 
4 Βυζαντινή Φιλοσοφία 

5 Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία Ι: Ορθολογισμός και Ευρωπαϊκός 
Διαφωτισμός 

6 Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία ΙΙ: Εμπειρισμός 
7 Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία ΙΙΙ: Καντ 

8 Σύγχρονη Φιλοσοφία Ι: Ηπειρωτική Φιλοσοφία 

9 Σύγχρονη Φιλοσοφία ΙΙ: Αναλυτική Φιλοσοφία 

10 Εφαρμοσμένη Ηθική 

11 Λογική Ι 

12 Γνωσιοθεωρία 

13 Ηθική Φιλοσοφία 

14 Πολιτική Φιλοσοφία 

15 Κοινωνική Φιλοσοφία 

16 Μεταφυσική 
 

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Μαθήματα Φιλοσοφίας (ένα από κάθε ομάδα) 
 

ΟΦ1 
1 Σύγχρονη Φιλοσοφία V: Θετικισμός – Λογικός Θετικισμός 
2 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙV: Σωκρατικές Σχολές – Ελληνιστική Φιλοσοφία 
3 Ηθική και Τεχνολογία 
 

ΟΦ2 

1 Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία IV: Γερμανικός Ιδεαλισμός 
2 Ασιατικές Φιλοσοφίες 

3 Αισθητική 
 

ΟΦ3 

1 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Ι: Προσωκρατική περίοδος 

2 Φιλοσοφική Ανθρωπολογία 

3 Φιλοσοφία της Θρησκείας 
 

ΟΦ4 

1 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία V: Πολιτική Φιλοσοφία 

2 Φιλοσοφία της Αναγέννησης 

3 Λογική ΙΙ 
 

ΟΦ5 

1 Σύγχρονη Φιλοσοφία ΙΙΙ: Ερμηνευτική – Φαινομενολογία 

2 Φιλοσοφία του Νου 

3 Νεοελληνική Φιλοσοφία 
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ΟΦ6 

1 Βιοηθική 

2 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία VI: Ύστερη Αρχαιότητα 

3 Σύγχρονη Φιλοσοφία IV: Υπαρξισμός – Μεταμοντερνισμός 
 

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια Φιλοσοφίας (3) 
 

ΟΣ1 

1 Κείμενα Πολιτικής Φιλοσοφίας 

2 Φιλοσοφία των Επιστημών 

3 Φιλελευθερισμός και Σοσιαλισμός 

4 Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας: Πλάτων 

5 Φιλοσοφία της Πράξης 
 

ΟΣ2 

6 Κείμενα Ηθικής Φιλοσοφίας 

7 Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας: Αριστοτέλης 

8 Ζητήματα Νεότερης Φιλοσοφίας 

9 Φιλοσοφία – Πολιτική – Οικονομία 

10 Επιστημολογία 
 

ΟΣ3 

11 Ζητήματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας 

12 Φιλοσοφία της Τεχνολογίας 

13 Φιλοσοφία της Γλώσσας 

14 Φιλοσοφία του Πολιτισμού και Αισθητική 

15 Ζητήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 

 
Μαθήματα σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας 

 

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 

1 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία I: Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία – 
Θεματογραφία 

2 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ: Ξενοφών 

3 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙII: Φιλοσοφικά Κείμενα 

4 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙV: Αττικοί Ρήτορες 

5 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία V: Δραματική Ποίηση 

6 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία VI: Επική Ποίηση 

7 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία VII: Θουκυδίδης 
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Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας 

1 Λατινική Φιλολογία Ι: Θεματογραφία 

2 Λατινική Φιλολογία ΙΙ: Φιλοσοφικά – Ρητορικά Κείμενα 
 

Μαθήματα Γλωσσολογίας 

1 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 

2 Γλωσσολογία και Φιλοσοφία 
 

Μαθήματα Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 

1 Νέα Ελληνική Φιλολογία: 19ος – 20ος αιώνας 

2 Θεωρία Λογοτεχνίας 

 
Μαθήματα από το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας 

 

1 Αρχαία Ιστορία 

2 Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία 

3 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 

 
Μαθήματα επιλογής 

 
2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής 

 
Μαθήματα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
1 Παιδαγωγική Ψυχολογία 

2 Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 

3 Αναλυτικά Προγράμματα 
ή 
Ειδική Αγωγή 

4 Διδακτική Άσκηση 

 
Μάθημα από το Τμήμα Ψυχολογίας 

 
1 Σχολική Ψυχολογία 
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4.2.3 Παρατηρήσεις 
 

1 Προϋποθέσεις (α) εγγραφής σε σεμινάρια και 

(β) παράδοσης πτυχιακής εργασίας ή πρακτικής άσκησης 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν μπορούν να εγγραφούν στα σεμινάρια των Ε΄, 
ΣΤ΄, και Ζ΄ εξαμήνων αν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) τουλάχιστον από 
τα υποχρεωτικά μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν μπορούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία ή 
να αναλάβουν πρακτική άσκηση χωρίς να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 
τουλάχιστον δύο σεμινάρια (ισχύει για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που 
εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 και εφεξής). 

2 Λειτουργία σεμιναρίων 
Στα σεμινάρια ο αριθμός των φοιτητών και φοιτητριών δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τους 30. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται άδεια του 
Τμήματος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δηλώνουν την επιθυμία προεγγραφής 
τους στα σεμινάρια του Τμήματος Φιλοσοφίας (στη Γραμματεία του Τμήματος 
Φιλοσοφίας) την εβδομάδα πριν από την έναρξη του εξαμήνου και ειδοποιούνται 
αρμοδίως, κατόπιν επιλογής των διδασκόντων και διδασκουσών, για τις 
δυνατότητες που υπάρχουν και την ένταξή τους. Προτεραιότητα έχουν πάντοτε οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες μεγαλύτερων εξαμήνων. Ο διδάσκων ή η διδάσκουσα 
τηρεί παρουσιολόγιο, το οποίο καταθέτει στο Τμήμα μαζί με τη βαθμολογία του 
εξαμήνου. Επιτρέπονται έως 2 απουσίες. Για περισσότερες απαιτείται άδεια από 
δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναλαμβάνουν θέμα 
εργασίας στο πλαίσιο της θεματικής του σεμιναρίου. Είναι προαιρετική η 
προφορική παρουσίαση – υποστήριξη της εργασίας. Η βαθμολόγηση προκύπτει 
ως αποτέλεσμα της παρουσίασης – υποστήριξης, της ενεργού συμμετοχής και 
του τελικού γραπτού κειμένου, η έκταση του οποίου δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και της 
βιβλιογραφίας. Οι εργασίες αναρτώνται σε ειδικό διαδικτυακό χώρο στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος και ελέγχονται από συστήματα εντοπισμού 
λογοκλοπής, με ευθύνη των διδασκόντων. Το ίδιο σεμινάριο μπορεί να 
προσφέρεται και να διδάσκεται από περισσότερους/ες του/της ενός/μιας 
διδάσκοντες/ουσες στο ίδιο εξάμηνο. 

3 Επιλογές για το Η΄ εξάμηνο των σπουδών: εκπόνηση πτυχιακής εργασίας / 
ανάληψη πρακτικής άσκησης / επιπλέον μαθήματα και σεμινάριο 

Την εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΣΤ΄ εξαμήνου, ο/η 
φοιτητής/ήτρια επιλέγει μια από τις παρακάτω εκδοχές που αναφέρονται στο Η΄ 
εξάμηνο των σπουδών: 

α. εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (από 9.000 έως 12.000 λέξεις)· 
β. ανάληψη πρακτικής άσκησης σε ένα από τα εργαστήρια του Τμήματος ή σε 

άλλη ερευνητική δομή (μέσω ΕΣΠΑ, ΑΤΛΑΣ ή άλλου θεσμικού φορέα)· 
γ. επιπλέον μαθήματα (δύο) και σεμινάριο (ένα). Σε αυτή την περίπτωση, στο 

Ζ΄ εξάμηνο, θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε δύο μαθήματα από την ομάδα 
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ΟΦ5 και σε δύο μαθήματα από την ομάδα ΟΦ6, αντί ενός από την καθεμιά που 
ισχύει για όσες και όσους επιλέξουν τις εκδοχές (α) και (β). Επίσης, στο ΣΤ΄ 
εξάμηνο, θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς δύο σεμινάρια από την ομάδα 
ΟΣ2, αντί ενός που ισχύει για όσες και όσους επιλέξουν τις εκδοχές (α) και (β). 

4 Πτυχιακές εργασίες και πρακτικές ασκήσεις: 
Εποπτεία και αξιολόγηση, παρουσίαση και ανάρτηση 

Κάθε διδάσκων/ουσα δεν μπορεί να αναλαμβάνει την εποπτεία περισσότερων 
των πέντε πτυχιακών εργασιών ανά εξάμηνο. Οι διευθυντές/διευθύντριες 
εργαστηρίων του Τμήματός μας δύνανται να αναθέτουν έως δέκα πρακτικές 
ασκήσεις ανά ακαδημαϊκό έτος. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού μπορούν 
να μην αναλάβουν την εποπτεία πτυχιακών εργασιών ή πρακτικών ασκήσεων, 
εάν το θελήσουν. 

Οι πτυχιακές εργασίες αναρτώνται σε ειδικό χώρο στο e-class, ελέγχονται από 
συστήματα εντοπισμού λογοκλοπίας και βαθμολογούνται κατόπιν εξέτασης από 
2μελή επιτροπή. Τα ίδια ισχύουν για τα παραδοτέα των πρακτικών ασκήσεων σε 
εργαστήρια του Τμήματος Φιλοσοφίας. 

Το Τμήμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συντάσσει τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και καθορίζει τα ακαδημαϊκά 
κριτήρια αξιολόγησης των παραδοτέων της πρακτικής άσκησης. Η Συνέλευση του 
Τμήματος, σύμφωνα με τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, 
ορίζει σε κάθε επιμέρους περίπτωση ένα/μια διδάσκοντα/ουσα ως 
«Ακαδημαϊκό/ή Επόπτη/τρια Πρακτικής Άσκησης» για τους ασκούμενους/ες 
Προπτυχιακούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες. Μετά το πέρας της Πρακτικής 
Άσκησης, ο/η «Επόπτης/τρια», εξετάζει προφορικά ή γραπτά τον/την 
φοιτητή/φοιτήτρια – συνυπολογίζοντας τα παραδοτέα ή/και τις αντίστοιχες 
Εκθέσεις του φορέα απασχόλησης – και καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος 
τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ακαδημαϊκή βαθμολογική κλίμακα (0-10) με 
τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS), όπως αυτές ορίστηκαν από τη 
Συνέλευση και αναφέρονται στο Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών του οικείου 
Τμήματος. Η βαθμολογία συνοδεύεται από τα παραδοτέα ή/και την Έκθεση 
Πεπραγμένων της εκάστοτε Πρακτικής Άσκησης. 

Από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος ορίζεται Επιτροπή ετήσιας θητείας, 
υπεύθυνη για τις πτυχιακές εργασίες και τις πρακτικές ασκήσεις, που απαρτίζεται 
από ένα μέλος Δ.Ε.Π. και δύο μέλη Ε.ΔΙ.Π. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα αιτήματα 
των πτυχιακών εργασιών και των πρακτικών ασκήσεων την εβδομάδα πριν από 
την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κάθε φοιτητής και 
φοιτήτρια (6ου εξαμήνου και άνω) πρέπει να υποβάλει στην εβδομάδα πριν από 
την έναρξη των μαθημάτων του 6ου εξαμήνου των σπουδών του, έντυπη αίτηση 
στην Γραμματεία του Τμήματος, αναφέροντας το θέμα και τον/την επόπτη της 
εργασίας ή της άσκησής του/της, αφού πρώτα έχει συνεννοηθεί μαζί του/της. 
Καταρτίζεται κατάλογος με όλες τις αιτήσεις και δημοσιοποιείται στις 
ανακοινώσεις του Τμήματος. Όσων οι αιτήσεις δεν ικανοποιηθούν και όσοι/ες 
επιλέξουν την εκδοχή (γ), εξετάζονται σε περισσότερα μαθήματα/σεμινάρια. 
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Δεν επιτρέπεται δύο φοιτητές ή φοιτήτριες να έχουν το ίδιο θέμα. Αν αυτό 
απαιτείται για ειδικούς λόγους, τότε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναλαμβάνουν 
παρόμοια θέματα, αλλά με διακριτή διαφοροποίηση που να επιτρέπει 
ανεξάρτητη εργασία και ανεξάρτητη συγγραφή. 

Η πτυχιακή εργασία είναι ερευνητική με στόχο την εκμάθηση τεχνικών, τη 
διεξαγωγή ερευνητικού έργου, τη χρήση βιβλιογραφίας, την ανάλυση και 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Αναπροσαρμογή του τίτλου της πτυχιακής ή της 
πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνει πριν από την ολοκλήρωσή της, αν απαιτηθεί 
από την πορεία της έρευνας και τα αποτελέσματα αυτής. 

Κάθε πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση αναρτάται και παρουσιάζεται 
δημόσια, μετά από ανακοίνωση του/της διδάσκοντος/ουσας, στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος. Κάθε φοιτητής και 
φοιτήτρια παραδίδει υποχρεωτικά ένα αντίτυπο της εργασίας στο υπεύθυνο 
μέλος Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. και την καταθέτει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Ε.Κ.Π.Α. 
«Πέργαμος». Η υποβολή στην Πλατφόρμα «Πέργαμος» ή Γκρίζα βιβλιοθήκη 
συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο (από τη Γραμματεία του Τμήματος). 

5 Ορθές πρακτικές κατά τη σύνταξη σεμιναριακών ή πτυχιακών εργασιών 
Κατά τη συγγραφή των σεμιναριακών ή πτυχιακών εργασιών τους, οι φοιτητές 

και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να αναφέρουν με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό 
τρόπο, δηλαδή μέσω βιβλιογραφικών παραπομπών, τη χρησιμοποίηση του 
έργου και των απόψεων τρίτων. Η χρησιμοποίηση εργασίας τρίτου χωρίς τη 
δέουσα αναφορά ή η μεταφορά από αυτήν την εργασία αποσπασμάτων χωρίς 
αυτό να καθίσταται εμφανές, δηλαδή χωρίς να τοποθετείται το απόσπασμα σε 
εισαγωγικά, αποτελεί λογοκλοπή, με αποτέλεσμα η εργασία να μηδενίζεται. Σε 
περίπτωση λογοκλοπής, ο διδάσκων ή η διδάσκουσα του σεμιναρίου ή ο/η 
επόπτης/ρια της πτυχιακής εργασίας υποχρεούται να ενημερώσει τη Συνέλευση 
του Τμήματος. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης λογοκλοπής από τον ίδιο 
φοιτητή και φοιτήτρια, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να επιβάλει 
αποκλεισμό από την επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν η λογοκλοπή διαπιστωθεί 
σε πτυχιακή εργασία, αυτή επανυποβάλλεται στο επόμενο εξάμηνο. 
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4.3 Αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο σπουδών για τους εισαχθέντες και τις 
εισαχθείσες από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής 

 

● Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα μαθήματα μαζί με τις 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και Δ.Μ. τους, έτσι όπως ακριβώς προσφέρονται και θα πρέπει 
να δηλώνονται ανά εξάμηνο από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος 
Φιλοσοφίας. 

 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 

αντικείμενο 
ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΣ200 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

ΦΛΣ201 ΛΟΓΙΚΗ Ι ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΦΛΣ202 ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΦΛΓ001 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι 
ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
3 4  

ΝΕΦ002 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 4  

ΛΑΤ001 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ I: 
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΥΠ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 4  

ΓΛΩ001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 3 5  

 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
32 7 ΥΠ 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 

αντικείμενο 
ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΣ203 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

ΦΛΣ204 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΦΛΣ205 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΦΛΓ002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
3 4  

ΓΛΩ002 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΥΠ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 3 5  

ΝΕΦ001 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΥΠ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 4  
ΙΣΤ001 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ 3 3   

ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
 

31 
 

7 ΥΠ 
 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 

αντικείμενο 
ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΣ206 ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΦΛΣ207 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι 
ΦΛΣ208 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ 
ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

ΠΔΕ002 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 3  

ΨΥΧ001 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 3  
ΙΣΤ002 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ 3 3  

ΦΛΓ003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

3 5  

 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
 

29 
 

7 ΥΠ 
 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 

αντικείμενο 
ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΣ210 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

ΦΛΣ211 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΦΛΣ212 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΦΛΓ004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ IV 
ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
3 4  

ΛΑΤ002 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΥΠ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 4  
ΠΔΕ001 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 3  
ΦΛΣ209 ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5   

ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
 

31 
 

7 ΥΠ 
 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 

αντικείμενο 
ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΣ213 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΙΣΤ003 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ 3 3  

 
 
ΦΛΣ214 

ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1 
(ΟΦ1) 

-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
V: ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ – 
ΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ 

 
 
 
 

ΥΕ 

 
 
 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1 από 3 ΟΦ1 
 
 
ΦΛΣ215 

-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ IV: 
ΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – 
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΦΛΣ216 -ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
 
 
ΦΛΣ217 

ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 2 
(ΟΦ2) 

-ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ IV: 
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4 1 από 3 
ΟΦ2 ΦΛΣ218 -ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ 

ΦΛΣ219 -ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

[Α΄ ΟΜΑΔΑ] 
 

 
 
 
 

ΥΕ 

 
 
 
 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

1 από 5 
ΟΣ1 

ΦΛΣ220 -ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΛΣ221 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΦΛΣ222 -ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 

ΦΛΣ223 -ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: ΠΛΑΤΩΝ 

ΦΛΣ224 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΠΔΕ003 
 
 
ΠΔΕ004 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ή 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΥΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 4  

 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
29 2 YΠ 

4 ΥΕ 
 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 

αντικείμενο 
ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΣ225 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΦΛΓ005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ V 
ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
3 4  

 
ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 3 

(ΟΦ3) 
 
 
 
 

ΥΕ 

 
 
 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1 από 3 
ΟΦ3 

ΦΛΣ226 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ I: 
ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΦΛΣ227 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

ΦΛΣ228 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ  
ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 4 

(ΟΦ4) 
 
 
 

ΥΕ 

 
 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

1 από 3 
ΟΦ4 

ΦΛΣ229 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ V: ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΦΛΣ230 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΦΛΣ231 ΛΟΓΙΚΗ II  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

[Β΄ ΟΜΑΔΑ] 
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ΦΛΣ232 ΚΕΙΜΕΝΑ ΗΘΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 
 
 
 
 

ΥΕ 

 
 
 
 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

1 από 5 
ΟΣ2 

ΦΛΣ233 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΦΛΣ234 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΛΣ235 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΦΛΣ236 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ 
ΦΛΣ237 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ II ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5   

ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
31 3 ΥΠ 

3 ΥΕ 
 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 

αντικείμενο 
ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΓ006 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ VI 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

3 4  

 
ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 5 

(ΟΦ5) 
 
 
 

ΥΕ 

 
 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

1 από 3 
ΟΦ5 

ΦΛΣ238 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
III: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ – 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ 

ΦΛΣ239 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ 
ΦΛΣ240 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  
ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 6 

(ΟΦ6) 
 
 
 
 

YE 

 
 
 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

1 από 3 
ΟΦ6 

ΦΛΣ241 ΒΙΟΗΘΙΚΗ 
 
ΦΛΣ242 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ VI: ΥΣΤΕΡΗ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 
ΦΛΣ243 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
IV: ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ – 
ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ  
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

[Γ΄ ΟΜΑΔΑ] 
 
 
 
 
 

YE 

 
 
 
 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

1 από 5 
ΟΣ3 

ΦΛΣ244 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΦΛΣ245 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΦΛΣ246 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΦΛΣ247 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΦΛΣ248 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

ΠΔΕ005 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 7  
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ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 3   
ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
31 2 ΥΠ 

4 ΥΕ 
 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 

αντικείμενο 
ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΓ007 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ VII 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

3 4  

ΕΑΤ01 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΕ 
 

3 3  
ΕΑΤ02 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΕ 

 
3 3  

ΦΛΣ249 
ΦΛΣ250 

-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
-ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
ΥΕ 

  
 

17 
 

1 από 3 

 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 3   
ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
30 1 ΥΠ 

2 ΕΕ 
2 ΥΕ 



[47] 

4.4 Πρόγραμμα σπουδών για τους εισαχθέντες και τις εισαχθείσες έως και το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

 
4.4.1 Οργάνωση προγράμματος σπουδών 
 

1 Μαθήματα 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας δομείται, αρχικά, σε δύο 
επίπεδα: μαθήματα Φιλοσοφίας και μαθήματα από άλλα γνωστικά πεδία (είτε από 
το ίδιο το Τμήμα Φιλοσοφίας, είτε από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής ή 
άλλων Σχολών), τα οποία υποστηρίζουν τη φιλοσοφική έρευνα και παρέχουν 
ολοκληρωμένη παιδεία στους αποφοίτους που θα θελήσουν να διδάξουν στη 
Μέση Εκπαίδευση. 

Τα μαθήματα Φιλοσοφίας διακρίνονται σε υποχρεωτικά και υποχρεωτικά 
επιλεγόμενα. Στα υποχρεωτικά καλύπτονται όλοι οι κλάδοι της Φιλοσοφίας, ενώ 
τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα Φιλοσοφίας προσφέρουν τη δυνατότητα 
επικέντρωσης σε συγκεκριμένους φιλοσοφικούς κλάδους. Επιπλέον, στα 
υποχρεωτικά επιλεγόμενα εντάσσονται σεμινάρια που εισάγουν τους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες στην επιστημονική έρευνα. Η διδακτική άσκηση συνιστά εξοικείωση 
με την πρακτική διδασκαλία σε συνεργαζόμενα σχολεία. 

2 Διάρκεια φοίτησης 
Τα οκτώ (8) εξάμηνα αποτελούν την ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο 
Τμήμα Φιλοσοφίας. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα: 
ένα χειμερινό εξάμηνο και ένα εαρινό εξάμηνο. Κατά συνέπεια, το Πρόγραμμα 
Σπουδών περιλαμβάνει, συνολικά, τέσσερα (4) χειμερινά εξάμηνα (Α΄, Γ΄, Ε΄, Ζ΄) και 
τέσσερα (4) εαρινά εξάμηνα (Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Η΄). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας. Τα μαθήματα επιλογής από 
το Τμήμα Φιλοσοφίας διδάσκονται κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου έτους 
σπουδών. 

3 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ./ECTS) μαθημάτων: γενικές πληροφορίες 
Βλ. παραπάνω, 4.2.1 (3). 
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4 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ./ECTS) μαθημάτων Τμήματος Φιλοσοφίας 

Σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, αριθμ. ΦΕΚ 
1466/2007), οι Π.Μ. (ECTS) που απαιτείται να συγκεντρώσει κάθε φοιτητής και 
φοιτήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, έχει ως κάτωθι: 
 

ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ECTS 

ΥΠ 5 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 5 25 

ΥΠ 12 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 4 48 

ΥΕ 5 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 4 20 

ΥΕ 4 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 12 

ΥΠ 7 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 28 

ΥΠ 1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 3 

ΥΠ 2 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 4 8 

ΥΠ 2 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

4 8 

ΥΠ 1 ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4 4 

ΥΕ 1 ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 3 

ΥΠ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ 4 8 

ΥΠ 1 ΙΣΤΟΡΙΑ 3 3 

ΥΕ 1 ΙΣΤΟΡΙΑ 3 3 

ΥΠ 5 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 5 25 

ΥΕ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 3 

ΥΠ 5 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 25 

ΥΠ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 
[ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ] 

10 10 

ΥΕ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 3 

ΕΕ 1 ΕΑΤ (ελεύθερη επιλογή 
άλλου Τμήματος) 

2 2 

 ΣΥΝΟΛΟ: 58   241 

 
4.4.2 Διάρθρωση προγράμματος 
 

Μαθήματα Φιλοσοφίας 26 (17 υποχρεωτικά + 7 επιλεγόμενα + 2 
σεμινάρια) 

Μαθήματα Παιδαγωγικής 6 (5 υποχρεωτικά + 1 επιλεγόμενο) 

Μαθήματα Ψυχολογίας 6 (5 υποχρεωτικά + 1 επιλεγόμενο) 

Διδακτική Άσκηση 1 

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 8 

Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας 1 

Μάθημα Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο: Λατινικής 1 
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Φιλολογίας / Βυζαντινής Φιλολογίας / 
Λαογραφίας 

Μαθήματα Γλωσσολογίας 2 

Μαθήματα Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 2 

Μαθήματα Ιστορίας 3 

Υποχρεωτικό Επιλεγόμενο 1 ( Νέα Ελληνική Φιλολογία ή Αρχαιολογία 
ή Ιστορία Τέχνης) 

Ελεύθερες επιλογές 1 

Σύνολο 58 

ECTS 241 
 

 

Μαθήματα Φιλοσοφίας 
Υποχρεωτικά (17) 

1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 

2. Ιστορία της Φιλοσοφίας (Ρεύματα, σχολές, θεωρίες κατά την ιστορική τους εμφάνιση) 

3. Αρχαία Φιλοσοφία Α΄: Προσωκρατικοί – Σωκράτης – Πλάτων 

4. Μεσαιωνική Φιλοσοφία 

5. Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας: 17ος – 19ος αιώνας 

6. Αρχαία Φιλοσοφία Β΄: Σωκρατικές Σχολές – Αριστοτέλης 

7. Αρχαία Φιλοσοφία Γ΄: Φιλοσοφία Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων 

8. Βυζαντινή Φιλοσοφία 

9. Φιλοσοφία της Αναγέννησης 

10. Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία: Συστήματα – Φιλοσοφικά Προβλήματα 

11. Σύγχρονη Φιλοσοφία Α΄: Φαινομενολογία – Υπαρξισμός – Μεταμοντερνισμός 

12. Σύγχρονη Φιλοσοφία Β΄: Λογικός Θετικισμός – Αναλυτική Φιλοσοφία – Πραγματισμός 

13. Νεοελληνική Φιλοσοφία 

14. Ηθική Φιλοσοφία 

15. Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική 

16. Αισθητική 

17.  Πολιτική Φιλοσοφία 
 

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα (7) 

2 από: 

1. Κοινωνική Φιλοσοφία 

2. Εφαρμοσμένη Ηθική 

3. Φιλοσοφική Ανθρωπολογία 

4. Φιλοσοφία της Ζωής 

3 από: 
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1. Φιλοσοφία της Φύσης 

2. Ελληνική Φιλοσοφία της Διασποράς 

3. Ερμηνευτική 

4. Φιλοσοφία των Επιστημών 

5. Ασιατικές Φιλοσοφίες 

6. Φιλοσοφία της Παιδείας 

7. Φιλοσοφία της Θρησκείας 

2 από: 

1. Φιλοσοφία της Γλώσσας 

2. Λογική 

3. Φιλοσοφία του Νου 

4. Επιστημολογία 
 

Σεμινάρια (2) 

1 από: 

1. Κείμενα Γνωσιοθεωρίας 

2. Κείμενα Μεταφυσικής – Οντολογίας 

3. Κείμενα Φιλοσοφίας της Ιστορίας και του Πολιτισμού 

1 από: 

1. Κείμενα Πολιτικής Φιλοσοφίας 

2. Κείμενα Ηθικής Φιλοσοφίας 

3. Κείμενα Αισθητικής 

4. Ηθική και Τεχνολογία 

 

Μαθήματα Παιδαγωγικής 
Υποχρεωτικά (5) 

1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 

2. Νέες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στις Σύγχρονες Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες 

3. Αναλυτικά Προγράμματα 

4. Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 

5. Ειδική Διδακτική 

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα (1 από 12) 

1. Διδακτική της Ιστορίας 

2. Ειδική Αγωγή 

3. Εισαγωγή στην Αξιολόγηση 

4. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

5. Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Μητρικής 
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6. Θεωρία της Λογοτεχνίας και Διδακτική Πράξη 

7. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

8. Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

9. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

10. Παιδαγωγική Ψυχολογία 

11. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασκήσεις 

12. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

 

Μαθήματα Ψυχολογίας 
Υποχρεωτικά (5) 

1. Εξελικτική Ψυχολογία 

2. Γνωστική Ψυχολογία Ι 

3. Κοινωνική Ψυχολογία 

4. Εξελικτική Ψυχοπαθολογία 

5. Σχολική Ψυχολογία 

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα (1 από 10) 

1. Ψυχολογία της Επικοινωνίας 

2. Ψυχολογική Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα 

3. Πρόληψη και Παρέμβαση στην Οικογένεια και στο Σχολείο 

4. Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία 

5. Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών 

6. Ψυχολογία της Μάθησης 

7. Ψυχολογία της Γλώσσας 

8. Ψυχολογία των Κινήτρων 

9. Επαγγελματική Συμβουλευτική 

10. Ψυχολογικές Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών 

 

Διδακτική Άσκηση 
Διδακτική Άσκηση 

 

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 
1. Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 

2. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Θεματογραφία 

3. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ξενοφών 

4. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αττικοί Ρήτορες 

5. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Δραματική ποίηση 

6. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Φιλοσοφικά Κείμενα 
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7. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ομήρου Οδύσσεια 

8. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Θουκυδίδης 

 

Μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας 
Λατινική Φιλολογία: Θεματογραφία 

 

Μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής (1 από 3) 
1. Λατινική Φιλολογία: Ρητορικά – Φιλοσοφικά κείμενα 

2. Βυζαντινή Φιλολογία: Ιστοριογραφία 

3. Λαογραφία 

 

Μαθήματα Γλωσσολογίας 
1. Θεωρητική Γλωσσολογία 

2. Γλωσσολογία: Μορφολογία της Γλώσσας – Σύνταξη 

 

Μαθήματα Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 
1. Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Φιλολογία 

2. Νέα Ελληνική Φιλολογία: 19ος – 20ος αιώνας 

 

Μαθήματα Ιστορίας 
1. Αρχαία Ιστορία 

2. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία 

3. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 

 

Υποχρεωτικά Επιλεγόμενο (1 από 3) 
1. Νέα Ελληνική Φιλολογία 

2. Αρχαιολογία 

3. Ιστορία Τέχνης 

 

Ελεύθερη επιλογή 
1. Ελεύθερη επιλογή 
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4.5 Αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο σπουδών για τους εισαχθέντες και τις 
εισαχθείσες έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

 

● Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα μαθήματα μαζί με τις 
πιστωτικές μονάδες (ECTS) και Δ.Μ. τους, έτσι όπως ακριβώς προσφέρονται και θα πρέπει 
να δηλώνονται ανά εξάμηνο από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος 
Φιλοσοφίας. 

 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 
αντικείμενο 

ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΣ100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΠΔΕ100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 5  
ΨΥΧ100 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 5  
ΦΛΓ100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
3 3  

ΦΛΓ101 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

3 4  

ΝΕΦ100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 4  

ΛΑΤ100 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΥΠ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 4  

 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
30 7 ΥΠ 

 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 
αντικείμενο 

ΔΜ ECTS Επιλογή  

ΦΛΣ101 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΠΔΕ101 ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 5  

ΨΥΧ101 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 5  
ΦΛΓ102 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 

ΞΕΝΟΦΩΝ 
ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
3 4  

ΙΣΤ100 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ 3 3  
ΦΛΓ103 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 

ΑΤΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ 
ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
3 4  

ΓΛΩ100 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΥΠ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 3 4  
 

ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
   

30 7 ΥΠ 
 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 

αντικείμενο 
ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΣ102 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α΄: 
ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ–ΣΩΚΡΑΤΗΣ–
ΠΛΑΤΩΝ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

ΠΔΕ102 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 5  
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ΨΥΧ102 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 5  
ΓΛΩ101 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ–ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΥΠ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 3 4  

ΨΥΧ103 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 3 1 από 10 

ΦΛΣ103 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β΄: 
ΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ–
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ104 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Γ΄: 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
30 6 ΥΠ 

1 ΥΕ 

 
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 
αντικείμενο 

ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΣ105 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  
ΠΔΕ103 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 5  

ΨΥΧ104 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 5  
ΦΛΓ104 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
3 4  

ΙΣΤ101 ΒΥΖΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ 3 4  

ΦΛΣ106 ΒΥΖΑΝΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  
ΦΛΣ107 ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  
ΕΑΤ100 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΕ 

 
3 2   

ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
   

33 7 ΥΠ 
1 ΕΕ 

 
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 
αντικείμενο 

ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΣ108 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: 17ος–19ος ΑΙΩΝΑΣ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

ΠΔΕ104  ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 5  
ΨΥΧ105 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 5  
ΦΛΓ105 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
3 4  

ΦΛΣ109 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  
ΦΛΣ110 ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ–
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ111 ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ–ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4   
ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
31 7 ΥΠ 
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 

αντικείμενο 
ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΣ112 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α΄: 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ–
ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ–
ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ113 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β΄: 
ΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ–
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ–
ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ114 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  
ΦΛΣ115 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  
 
ΦΛΣ116 
ΦΛΣ117 
 
ΦΛΣ118 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
- ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ 
- ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ-
ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
- ΚΕΙΜΕΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΥΕ 

 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

1 από 3 

ΦΛΣ119 
ΦΛΣ120 
ΦΛΣ121 
ΦΛΣ122 

- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
- ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ 
- ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
- ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΥΕ 

 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 

3 

 
 

3Χ2 

 
 

2 από 4 

ΠΔΕ105 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΥΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 3  
 

ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
   

29 4 ΥΠ 
4 ΥΕ 

 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 
αντικείμενο 

ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΙΣΤ102 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ 3 4  

ΦΛΓ106 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

3 4  

ΦΛΣ123 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  
ΦΛΣ124 
ΦΛΣ125 
 
ΦΛΣ126 
ΦΛΣ127 
 
ΦΛΣ135 
ΦΛΣ136 
ΦΛΣ137 

1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
3. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 
4. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
5. ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ 
6. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
7. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

 
 
 
 

ΥΕ 

 
 
 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3Χ4 

 
 
 
 

3 από 7 

 
ΦΛΣ128 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
- ΚΕΙΜΕΝΑ ΗΘΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
- ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΦΛΣ129 
ΦΛΣ130 
ΦΛΣ138 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
- ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
- ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4 1 από 4 

 
  ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
28 3 ΥΠ 

4 ΥΕ 
 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος Γνωστικό 

αντικείμενο 
ΔΜ ECTS Επιλογή 

ΦΛΓ107 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

3 4  

ΠΔΕ106 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 12  
ΛΑΤ101 
 
 
ΦΛΒ102 
ΛΑΟ103 

- ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΡΗΤΟΡΙΚΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ 
- ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

ΥΕ 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

3 

 
 

1Χ3 

 
 

1 από 3 

ΦΛΣ131 
ΦΛΣ132 
ΦΛΣ133 
ΦΛΣ134 

- ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
- ΛΟΓΙΚΗ 
- ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ 
- ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ 

 
 

ΥΕ 

 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 
 

3 

 
 

2Χ3 

 
 

2 από 4 

ΝΕΦ101 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
19ος–20ος ΑΙΩΝΑΣ 

ΥΠ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 4  

ΙΣΤ103 
ΙΣΤ104 
ΙΣΤ105 

- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 
ΥΕ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
3 

 
1Χ3 

 
1 από 3 

 
ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

   
32 3 ΥΠ 

4 ΥΕ 
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4.6 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα των Προγραμμάτων Προπτυχιακών 
Σπουδών 

 

Τα διδασκόμενα μαθήματα των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών παρέχουν στους 
φοιτητές και στις φοιτήτριες τις απαραίτητες βάσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την επαγγελματική απορρόφησή τους σε ένα ευρύ φάσμα εργασιακών χώρων. 

Με το πέρας των σπουδών τους οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Φιλοσοφίας 
αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις εξής δεξιότητες και γνώσεις: 

● επιστημονική εξειδίκευση στον χώρο της φιλοσοφίας· 
● διεπιστημονική υποδομή στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών· 
● εμπειρία στη σύνταξη και παρουσίαση επιστημονικών δοκιμίων, καθώς και στην 
διεξαγωγή ομαδικής εργασίας/έρευνας· 
● τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου να διδάξουν φιλοσοφικά και ανθρωπιστικά 
μαθήματα και σεμινάρια σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς 
φορείς· 
● την υποδομή για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό στον χώρο της φιλοσοφίας (θεωρητικής και εφαρμοσμένης) 
και ευρύτερα των ανθρωπιστικών σπουδών· 
● τα εφόδια για διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σύμφωνα με τα διεθνή ερευνητικά 
πρότυπα. 
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4.7 Αντιστοίχιση μαθημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ έτους σπουδών για τους εισαχθέντες 
και τις εισαχθείσες έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

 

Α΄ έτος σπουδών 
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΜ ECTS ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΛΣ100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
µε 
ΦΛΣ200  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ: ΠΛΑΤΩΝ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

Π∆Ε100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 
µε 
ΤΕΚ001  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 
(ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

ΥΠ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ 3 5  

ΨΥΧ100 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
µε 
ΨΧ01  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
(ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) 

ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 5  

ΦΛΓ100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
µε 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, βλ. πίνακα 
προσφεροµένων μαθημάτων) 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 3  

ΦΛΓ101 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 
µε 
ΦΛΓ001  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 4  

ΝΕΦ100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
µε 
ΝΕΦ002  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 4  

ΛΑΤ100 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 
µε 
ΛΑΤ001  ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΥΠ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 4  

 ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    30 7 ΥΠ 

 

Σημείωση: 
Όσες/όσοι χρωστούν το ΦΛΓ100 (= ΦΑ100) και το ΦΛΓ101 (= ΦΑ105), πέραν του ΦΛΓ001, θα πρέπει να επιλέξουν 
και άλλο ένα μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας από το Τμήμα Φιλολογίας. 
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Α΄ έτος σπουδών 
 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΜ ECTS ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΛΣ101 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
με  
ΦΛΣ203  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

ΠΔΕ101 ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
με  
ΤΕΚ621  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 5  

ΨΥΧ101 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
με  
ΨΧ05  ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ      
ή με ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  
(βλ. πίνακα προσφερομένων 
μαθημάτων) 

ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 5  

ΦΛΓ102 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΞΕΝΟΦΩΝ 
με 
ΦΛΓ002  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 4  

ΙΣΤ100 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
με 
ΙΣΤO01  ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ 3 3  

ΦΛΓ103 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΑΤΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ 
με 
ΦΛΓ004  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ IV: ΑΤΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 4  

ΓΛΩ100 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 
με 
ΓΛΩ002  ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΥΠ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 3 4  

 ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    30 7 ΥΠ 
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Β΄ έτος σπουδών 
 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΜ ECTS ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΛΣ102 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α΄: 
ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ – ΣΩΚΡΑΤΗΣ – 
ΠΛΑΤΩΝ 
µε 
ΦΛΣ206  ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

Π∆Ε102 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
µε 
ΤΕΚ009  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
(ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

ΥΠ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ 3 5  

ΨΥΧ102 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 
µε 
ΨΧ11  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
(ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) 

ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 5  

ΓΛΩ101 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ   
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΣΥΝΤΑΞΗ 
µε 
ΓΛΩ001  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

ΥΠ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 3 5  

ΨΥΧ103 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 5  

ΦΛΣ103 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β΄: 
ΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
µε 
ΦΛΣ201  ΛΟΓΙΚΗ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

ΦΛΣ104 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Γ΄: 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ        
ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
µε 
ΦΛΣ202  ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

 ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    35 7 ΥΠ 
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Β΄ έτος σπουδών 
 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΜ ECTS ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΛΣ105 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
με  
ΦΛΣ205  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

ΠΔΕ103 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ       
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
με  
ΤΕΚ124  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    
ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
(ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 5  

ΨΥΧ104 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
με  
ΨΧ22  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
(ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) 

ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 5  

ΦΛΓ104 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
με 
ΦΑ107  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
(ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 4  

ΙΣΤ101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
με 
ΙΙ21  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
(ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ         
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ) 

ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ 3 4  

ΦΛΣ106 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
με 
ΦΛΣ204  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ107 ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
με 
ΦΛΣ209  ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

 ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    31 7 ΥΠ 
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Γ΄ έτος σπουδών 
 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΜ ECTS ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΛΣ108 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (17ος – 19ος αιώνας 
µε 
ΦΛΣ207  ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι (3ου εξαμήνου) 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 5  

Π∆Ε104 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
µε 
ΠΔΕ004: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
(5ου εξαμήνου) 
(ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

ΥΠ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ 3 5  

ΨΥΧ105 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
µε 
ΨΥΧ001  ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
(3ου εξαμήνου) 
(ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) 

ΥΠ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3 5  

ΦΛΓ105 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
µε 
ΦΛΓ003  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ (3ου εξαμήνου) 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 5  

ΦΛΣ 109 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
με 
ΦΛΣ217  ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ IV: ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ 
ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ110 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
µε 
ΦΛΣ208  ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ  (3ου εξαμήνου) 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ111 ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ 
µε 
ΦΛΣ206  ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ 
(3ου εξαμήνου) 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

 ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    32 7 ΥΠ 
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Γ΄ έτος σπουδών 
 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΜ ECTS ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΛΣ112 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α΄: 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ – 
ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ – 
ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ 
με  
ΦΛΣ228  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ113 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β΄: 
ΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ – 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ 
με  
ΦΛΣ237  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ 
(6ου εξαμήνου) 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ114 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
με  
ΦΛΣ211 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
(4ου εξαμήνου) 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ 115 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  
με 
ΦΛΣ230  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

 ΦΛΣ116, ΦΛΣ117, ΦΛΣ118 

(ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 1 από 3) 
με 
ΦΛΣ232, ΦΛΣ233, ΦΛΣ234, 
ΦΛΣ235, ΦΛΣ236 (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 
1 από 5 του 6ου εξαμήνου) 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

 2 από 4 
 

1. ΦΛΣ119: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
με 
ΦΛΣ212: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
(4ου εξαμήνου) 
 

2. ΦΛΣ120: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ 
με 
ΦΛΣ225: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ 
(6ου εξαμήνου) 
 

3. ΦΛΣ121: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
με 
ΦΛΣ227: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
(6ου εξαμήνου) 
 

4. ΦΛΣ122: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΥΕ 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 

3 
 

3x2 
 

 
 



[64] 

Δεν προσφέρεται. 
ΠΔΕ105 ΠΔΕ105: ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
με 
ΠΔΕ001  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
(4ου εξαμήνου) 

ΥΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 3  

 ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    29 4 ΥΠ, 
3 ΥΕ 
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Δ΄ έτος σπουδών 
 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΜ ECTS ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΙΣΤ102 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
µε 
ΙΣΤ003: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ (5ου εξαμήνου) 

ΥΠ ΙΣΤΟΡΙΑ 3 4  

ΦΛΓ106 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
(ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ) 
µε 
ΦΛΓ006: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ VI 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 4  

ΦΛΣ123 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
µε 
ΦΛΣ240: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΥΠ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

 ΕΦΕΞΗ Σ:  
3 ΜΑ Θ ΗΜΑ Τ Α  
ΑΠ Ο  ΤΑ  ΑΚΟΛ ΟΥ Θ Α  
7  ΥΕ  Μ Α ΘΗΜ ΑΤ Α  

     

ΦΛΣ124 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
µε 
ΦΛΣ248: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ125 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
με 
ΦΛΣ242: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ VI: ΥΣΤΕΡΗ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ126 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 
µε 
ΦΛΣ238: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΙΙΙ: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ-
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ127 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
µε 
ΦΛΣ221: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (5ου εξαμήνου) 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ135 ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ 
µε 
ΦΛΣ218: ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ 
(5ου εξαμήνου) 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ136 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
µε 
ΦΛΣ244: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  
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ΦΛΣ137 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
µε 
ΦΛΣ241: ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

 ΕΦΕΞΗ Σ:  
1 ΣΕΜΙ Ν ΑΡΙ Ο  
ΑΠ Ο  ΤΑ  ΑΚΟΛ ΟΥ Θ Α  
4  ΥΕ  ΣΕΜΙΝ ΑΡ Ι Α  

     

ΦΛΣ128 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΗΘΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
µε 
ΦΛΣ244: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ129 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
µε 
ΦΛΣ248: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ130 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
µε 
ΦΛΣ247: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

ΦΛΣ138 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
µε 
ΦΛΣ245: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 4  

 ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    28 3 ΥΠ, 
4 ΥΕ 
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Δ΄ έτος σπουδών 
 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΜ ECTS ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΛΓ107 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
(ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ) 
με  
ΦΛΓ007: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ VII 

ΥΠ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 4  

ΠΔΕ106 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
με  
ΠΔΕ106: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
(7ου εξαμήνου) 

ΥΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 3 10  

 ΕΦΕΞΗ Σ:  
1 ΜΑ Θ ΗΜΑ  
ΑΠ Ο  ΤΑ  ΑΚΟΛ ΟΥ Θ Α  
3  ΥΕ  Μ Α ΘΗΜ ΑΤ Α  

     

ΛΑΤ101 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΡΗΤΟΡΙΚΑ-
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
με  
ΛΑΤ002: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
(4ου εξαμήνου) 

ΥΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 3  

ΦΛΒ102 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
(ΒΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) 

ΥΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 3  

ΛΑΟ103 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 
(ΒΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) 

ΥΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 3  

 ΕΦΕΞΗ Σ:  
2 ΜΑ Θ ΗΜΑ Τ Α  
ΑΠ Ο  ΤΑ  ΑΚΟΛ ΟΥ Θ Α  
4  ΥΕ  Μ Α ΘΗΜ ΑΤ Α  

     

ΦΛΣ131 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
με 
ΦΛΣ246: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 3  

ΦΛΣ132 ΛΟΓΙΚΗ 
με 
ΦΛΣ231: ΛΟΓΙΚΗ ΙΙ 
(6ου εξαμήνου) 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 3  

ΦΛΣ133 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ 
με 
ΦΛΣ239: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 3  

ΦΛΣ134 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ 
με 
ΦΛΣ236: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ 
(6ου εξαμήνου) 

ΥΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 3 3  
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ΝΕΦ101 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: 19ΟΣ – 
20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 
με 
ΝΕΦ001: ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  
(2ου εξαμήνου) 

ΥΠ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 4  

 ΕΦΕΞΗ Σ:  
1 ΜΑ Θ ΗΜΑ  
ΑΠ Ο  ΤΑ  ΑΚΟΛ ΟΥ Θ Α  
3  ΥΕ  Μ Α ΘΗΜ ΑΤ Α  

     

ΙΣΤ103 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
(ΩΣ ΕΧΕΙ) 

ΥΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 3  

ΙΣΤ104 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
(ΒΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ) 
με 
73ΙΑ01: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
ή 
73ΙΑ31: ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

ΥΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

3 3  

ΙΣΤ105 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
με 
73ΙΑ15: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
(Χειμ.) 
ή 
73ΙΑ16: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
(Εαρ.) 

ΥΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

3 3  

 ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    30 3 ΥΠ, 
4 ΥΕ 
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Α. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΦΦΑ02 ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ  Α΄ ΕΞ. 

ΦΦΑ04 ΣΟΦΟΚΛΗΣ  Β΄ ΕΞ. 

ΦΦΑ05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  Β΄ ΕΞ. 

ΚΦΑ06  ΜΦΑ06 ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ  Γ΄ ΕΞ. 

KΦΑ07, ΜΦΑ07, 
ΓΦΑ07 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑ∆Α  ∆΄ ΕΞ. 

ΚΦΑ09, ΜΦΑ09, 
ΓΦΑ09 

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ  Ε΄ ΕΞ. 

ΚΦΑ13, ΓΦΑ13 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΣΤ΄ ΕΞ. 

ΚΦΑ12, ΜΦΑ12 ΚΩΜΩ∆ΙΑ  ΣΤ΄ ΕΞ. 

ΚΦΑ15  ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ  Ζ΄ ΕΞ. 

ΚΦΑ17, ΓΦΑ17, 
ΜΦΑ17  

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  Η΄ ΕΞ. 

ΚΦΑ19, ΜΦΑ19, 
ΓΦΑ19  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  Η΄ ΕΞ. 

 

Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΨΧ05  ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

ΨΧ06 ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ 

ΨΧ09 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ 

ΨΧ12 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

ΨΧ19 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΨΧ22 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΨΧ39 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΨΧ56 ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΨΧ76 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΨΧ91 ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
5.1 Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων του Τμήματος Φιλοσοφίας κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
73ΦΛΣ200 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ: ΠΛΑΤΩΝ Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-

ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ 
ΥΠ 

73ΦΛΣ201 ΛΟΓΙΚΗ Ι Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠ 
73ΦΛΣ202 ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ Γ. Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ – 

Ι. ΤΡΙΣΟΚΚΑΣ 
ΥΠ 

73ΦΛΓ001 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι Γ. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΥΠ 
73ΝΕΦ002 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΥΠ 
73ΛΑΤ001 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι: ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μ. ΓΚΑΡΑΝΗ ΥΠ 
73ΓΛΩ001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Μ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΥΠ 
 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
73ΦΛΓ001φ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι 

(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ) 
Γ. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 
Ε. ΚΑΡΑΜΑΤΖΙΑΝΗ 

73ΛΑΤ001φ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι: ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 
(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ) 

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΡΙΖΟΣ 

 

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
73ΦΛΣ203 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ: 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΥΠ 

73ΦΛΣ204 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΥΠ 
73ΦΛΣ205 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Γ. ΣΤΕΙΡΗΣ ΥΠ 
73ΦΛΓ002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Γ. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΥΠ 
73ΓΛΩ002 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ε. ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΥΠ 
73ΝΕΦ001 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Π. ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ ΥΠ 
73ΙΣΤ001 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠ 
 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
73ΦΛΣ206 ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠ 
73ΦΛΣ207 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι: 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Ι. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΥΠ 
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73ΦΛΣ208 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ: 
ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ 

Μ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΥΠ 

73ΠΔΕ002 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ε. ΦΡΥΔΑΚΗ ΥΠ 
73ΨΥΧ001 ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΥΠ 
73ΙΣΤ002 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Τ. ΚΟΛΙΑΣ ΥΠ 
73ΦΛΓ003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
Μ. ΣΙΟΝΤΗ ΥΠ 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
73ΦΛΣ210 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙΙ: ΚΑΝΤ Ι. ΤΡΙΣΟΚΚΑΣ ΥΠ 
73ΦΛΣ211 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-

ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ 
ΥΠ 

73ΦΛΣ212 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Γ. Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ ΥΠ 
73ΦΛΓ004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ IV: ΑΤΤΙΚΟΙ 

ΡΗΤΟΡΕΣ 
Μ. ΣΙΟΝΤΗ ΥΠ 

73ΛΑΤ002 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ – 
ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Μ. ΓΚΑΡΑΝΗ ΥΠ 

73ΠΔΕ001 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΠ 
73ΦΛΣ209 ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ ΥΠ 
 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
73ΦΛΣ213 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΥΠ 
73ΦΛΣ214 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ V: ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ – 

ΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ 
Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΥΕ 

73ΦΛΣ215 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ IV: ΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΣΧΟΛΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΥΕ 

73ΦΛΣ216 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε. Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΥΕ 
73ΦΛΣ217 ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ IV: 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ 
Ι. ΤΡΙΣΟΚΚΑΣ ΥΕ 

73 ΦΛΣ218 ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ Γ. ΣΤΕΙΡΗΣ ΥΕ 
73 ΦΛΣ219 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΥΕ 
73ΦΛΣ220 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Κ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΣΕΜ 
73ΦΛΣ221 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ α) Ι. ΤΡΙΣΟΚΚΑΣ 

β) Γ. ΣΤΕΙΡΗΣ 
ΣΕΜ 

73ΦΛΣ222 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ Γ. Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ – Σ. ΤΕΓΟΣ ΣΕΜ 
73ΦΛΣ223 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: 

ΠΛΑΤΩΝ 
α) Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ 
β) Ε. ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ 

ΣΕΜ 

73ΦΛΣ224 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Μ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΜ 
73ΙΣΤ003 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ε. ΚΟΥΜΑΣ ΥΠ 
73ΠΔΕ003 
ή 
73ΠΔΕ004 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ή 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Δ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ 
 
Α. ΓΕΝΑ 

ΥΕ 
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
73ΦΛΣ225 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ε. Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΥΠ 
73ΦΛΣ226 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ I: 

ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΥΕ 

73ΦΛΣ227 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Α. ΛΑΖΟΥ ΥΕ 
73ΦΛΣ228 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Χ. ΒΕΝΤΗΣ ΥΕ 
73ΦΛΣ229 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ V: ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Ε. ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΥΕ 

73ΦΛΣ230 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Γ. ΣΤΕΙΡΗΣ ΥΕ 
73ΦΛΣ231 ΛΟΓΙΚΗ II Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΥΕ 
73ΦΛΣ232 ΚΕΙΜΕΝΑ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ α) Ι. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

β) Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ 
γ) Μ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΕΜ 

73ΦΛΣ233 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

α) Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
β) Ε. ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ 

ΣΕΜ 

73ΦΛΣ234 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ α) Ι. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 
β) Μ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
γ) Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΣΕΜ 

73ΦΛΣ235 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ. Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΜ 
73ΦΛΣ236 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ α) Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

β) Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ 
ΣΕΜ 

73ΦΛΣ237 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ II Μ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΥΠ 
73ΦΛΓ005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ V Α. ΚΟΡΟΛΗ ΥΠ 

 
 
73ΠΔ231 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΤΔΕ 
1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
Μ. ΜΑΜΟΥΡΑ 
Α. ΓΕΝΑ 
Α. ΒΕΡΔΗΣ 
 
Μ. ΔΑΣΚΟΛΙΑ 
 
Α. ΜΙΧΑΛΗΣ 
 
Ε. ΦΡΥΔΑΚΗ 
Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
Μ. ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
 
Ι. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ 
Φ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 
Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Π. ΚΥΝΗΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΥΕ 
 

1 από 12 

73ΠΔ158 2. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
73ΠΔ112 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
73ΠΔ169 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
73ΠΔ205 5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
73ΠΔ217 6. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΠΡΑΞΗ 
73ΠΔ119 7. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
73ΠΔ180 8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
73ΠΔ162 9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
73ΠΔ109 
73ΠΔ242 
 
73ΠΔ171 

10. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
11. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
12. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
73ΦΛΓ006 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ VI Ν. ΚΑΝΑΒΟΥ ΥΠ 

73ΦΛΣ238 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ III: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 
– ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ 

Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΕ 

73ΦΛΣ239 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΕ 
73ΦΛΣ240 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Κ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΥΕ 
73ΦΛΣ241 ΒΙΟΗΘΙΚΗ Ε. Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΥΕ 
73ΦΛΣ242 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ VI: 

ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
Ε. ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΥΕ 

73ΦΛΣ243 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ IV: ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ – 
ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ 

Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΥΕ 

73ΦΛΣ244 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ι. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΣΕΜ 
73ΦΛΣ245 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΜ 
73ΦΛΣ246 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΕΜ 
73ΦΛΣ247 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
α) Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
β) Α. ΛΑΖΟΥ 
γ) Γ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ 

ΣΕΜ 

73ΦΛΣ248 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΕΜ 

73ΠΔΕ004 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ε. ΜΑΜΟΥΡΑ ΥΠ 
73 + ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Βλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΤΜΗΜΑ 

ΥΠ 

 

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
73ΦΛΓ007 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ VII Γ. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΥΠ 
73EAT01 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

(ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ) 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 

ΕΕ 

73EAT02 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ) 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 

ΕΕ 

73ΦΛΣ249 
 
 
 
73ΦΛΣ250 
 
 
 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Ή 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΠΑ, ΑΤΛΑΣ 
Ή ΑΛΛΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ) 
 
Ή 

ΕΠΟΠΤΗΣ/ΕΠΟΠΤΡΙΑ 
ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
ΕΠΟΠΤΗΣ/ΕΠΟΠΤΡΙΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
 
 

ΥΕ 
 
 
 

ΥΕ 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ) 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΥΕ 

73 + ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Βλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 
ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΤΜΗΜΑ 

ΥΕ 
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5.2 Προσφερόμενα μαθήματα φιλοσοφίας σε άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής 
Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

 
 

 
I. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
74ΦΛΣ001 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠ 

 
 

 
II. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
60ΚΦΣ84 
60ΜΦΣ84 
60ΓΦΣ84 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ ΥΠ, ΥΕ 

 
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
60ΚΦΣ85 
60ΓΦΣ85 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΥΕ 

60ΜΦΣ86 
60ΓΦΣ86 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Γ. ΣΤΕΙΡΗΣ ΥΕ 

 
 

 
III. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
63ΦΣ Y 20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Π. ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ ΥΕ 

 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
63ΦΣ16 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ε. Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΥΕ 
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IV. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Δ΄, ΣΤ΄, Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
64ΦΣ807 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Γ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΕ 

 
 

 
V. ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
65ΦΣ16 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΥΕ 
65ΦΣ78 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Α. ΛΑΖΟΥ ΥΕ 

 
ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
65ΦΣ20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΥΕ 

65ΦΣ12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Μ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΥΕ 

 
 

 
VΙ. ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 

(Οι φοιτητές/φοιτήτριες επιλέγουν ένα από τα τρία μαθήματα) 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
72ΦΣ16 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Γ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΕ 
72ΦΣ78 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Α. ΛΑΖΟΥ ΕΕ 
72ΦΛΣ202 ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ Γ. Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ – 

Γ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ 
ΕΕ 

 
ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
72ΚΟΙ011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Π. ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ ΥΠ 

72ΦΣ12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Κ. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΕΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
6.1 Περιεχόμενο μαθημάτων φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας 
 

 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 73ΦΛΣ200 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙΙ: Πλάτων 

Διδάσκoυσα Β. Νικολαΐδου-Κυριανίδου 

Περιγραφή Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές θέσεις της πλατωνικής 
φιλοσοφίας και η ένταξη του πλατωνικού στοχασμού μέσα στην ιστορία των 
ιδεών. Προς τούτο θα μελετηθεί, εν πρώτοις, το ζήτημα της «προτεραιότητας του 
ορισμού» στους σωκρατικούς διαλόγους. Στη συνέχεια, θα αναλυθεί η θεωρία 
των ιδεών. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα εξετασθεί η πλατωνική ουσιοκρατία στη 
διάκρισή της από τον αριστοτελικό ορισμό των «καθόλου», καθώς και στην 
αντίθεσή της με το νομιναλισμό. Στο ίδιο πλαίσιο, θα αναλυθεί το οντολογικό 
status του αισθητού, η διάκριση μεταξύ επιστήμης και γνώμης, η συνακόλουθη 
σχέση ψυχής και σώματος, καθώς και θα διερευνηθεί ο ρόλος των μαθηματικών 
ιδεών στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ νοητού και αισθητού. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ201 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Λογική Ι 

Διδάσκουσα Δ. Χριστοπούλου 

Περιγραφή Η θεματική του μαθήματος επικεντρώνεται στην Προτασιακή Λογική. Το μάθημα 
στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω της εξοικείωσης των φοιτητών με 
τις βασικές έννοιες, λογικές αρχές και τις μεθόδους της Προτασιακής Λογικής. 

Περιεχόμενο μαθήματος: «Επιχειρήματα»: η έννοια του παραγωγικού 
επιχειρήματος. Η έννοια της λογικής εγκυρότητας. Ορθά επιχειρήματα. Βασικές 
τυπικές μορφές παραγωγικού συμπερασμού. Λογικές πλάνες. Λεξιλόγιο και 
σύνταξη της Προτασιακής Λογικής. Τυποποίηση προτάσεων. Σημασιολογία της 
προτασιακής λογικής και πίνακες αληθείας. Ταυτολογίες· ενδεχομενικοί τύποι· 
αντιφάσεις και πώς τις διακρίνουμε. Αληθοσυναρτησιακή ισοδυναμία. 
Αληθοσυναρτησιακή Συνέπεια. Έλεγχος Συνέπειας ενός συνόλου προτάσεων. 

Αληθοσυναρτησιακή Εγκυρότητα. Έλεγχος Εγκυρότητας μορφών επιχειρημάτων 
με τυπικές μεθόδους. Προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
των φοιτητών σχετικά με την διάκριση των έγκυρων μορφών επιχειρημάτων, τον 
έλεγχο της συνέπειας συνόλων προτάσεων, την αναγνώριση λογικών σφαλμάτων 
και πλανών κατά τη διαδικασία συμπερασμού. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ202 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
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Τίτλος Γνωσιοθεωρία 

Διδάσκoντες Γ. Ν. Πολίτης – Ι. Τρισόκκας 

Περιγραφή Ποιο είναι το ακριβές νόημα του όρου «γνώση»; Tι υποστηρίζουν διαφορετικές 
θεωρίες σχετικά με τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις απόκτησης έγκυρης 
γνώσης; Θεμελίωση της γνώσης στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ιδεαλισμός και 
εμπειρισμός. Η μάθηση ως ανάμνηση και η μάθηση μέσω των αισθήσεων. 
Διάκριση μεταξύ επιστημονικής και φιλοσοφικής γνώσης. Ζητήματα νεότερης και 
σύγχρονης γνωσιοθεωρίας, όπως τίθενται από τον επιστημονισμό, τον 
ιστορικισμό και την αναλυτική φιλοσοφία. Κύκλος της Βιέννης και 
διαψευσιμότητα. «Επιστημονικές επαναστάσεις» και «αναρχική επιστημολογία». 
Μεταμοντερνισμός, ανορθολογική γνώση(;) και ανοησία. 

 

 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 73ΦΛΣ203 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία ΙΙΙ: Αριστοτέλης 

Διδάσκων Ι. Καλογεράκος 

Περιγραφή Το μάθημα αυτό της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας εστιάζει σε κύρια θέματα 
της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη. Στόχος του είναι η εξοικείωση των 
φοιτητριών/φοιτητών με τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και με 
θεμελιώδεις θεωρίες του. Παρουσιάζονται κατ’ αρχάς ο βίος και το έργο του 
Αριστοτέλη, αναλύεται η μεθοδολογία του και εκτίθενται οι αρχές της 
φιλοσοφικής σύλληψής του. Κατόπιν εξετάζονται συστηματικά – με βάση κυρίως 
τα έργα Μετὰ τὰ φυσικά, Φυσικὴ ἀκρόασις, Ἠθικὰ Νικομάχεια και Πολιτικά – 
κύρια στοιχεία της διδασκαλίας του στους τομείς: μεταφυσική, φυσική, ηθική και 
πολιτική φιλοσοφία, καθώς και, περιεκτικότερα, οι θέσεις του σε άλλους τομείς 
(βιολογία και ψυχολογία)· συζητείται επίσης η αριστοτελική αποτίμηση της 
προγενέστερης φιλοσοφικής παράδοσης, πλατωνικής και προπλατωνικής. 
Σκιαγραφείται, τέλος, η επίδραση του Αριστοτέλη στη μεταγενέστερη φιλοσοφία. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν 
εξοικειωθεί με τις βασικές θεωρίες του Αριστοτέλη και θα μπορούν να κρίνουν 
την επίδρασή του στην εξέλιξη τομέων του φιλοσοφικού και επιστημονικού 
στοχασμού. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ204 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Βυζαντινή Φιλοσοφία 

Διδάσκων Γ. Αραμπατζής 

Περιγραφή Το μάθημα εκκινεί με την εξέταση των επιστημολογικών προϋποθέσεων της 
βυζαντινής φιλοσοφίας, η οποία αποτελεί τον κλάδο της ιστορίας της φιλοσοφίας 
που αναπτύχθηκε αργότερα από όλους τους άλλους και ο οποίος εγκαινιάζεται 
μόλις με το έργο του Β. Ν. Τατάκη, La philosophie byzantine, εκδομένο μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξετάζονται οι λόγοι αυτής της καθυστέρησης σε σχέση με το 
πρόβλημα της ανανέωσης της φιλοσοφικής παιδείας και των προγραμμάτων που 
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αυτή ενέχει. Ακολουθεί η εστίαση σε προβλήματα περιοδιολόγησης της 
βυζαντινής φιλοσοφίας, ειδικότερα στο ζήτημα του χρόνου της έναρξής της και σε 
εκείνο του χαρακτηρισμού των ιστορικών φιλοσοφικών περιόδων στο Βυζάντιο. 
Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κλασική βυζαντινή περίοδο, σε 
συνέχεια του στοχασμού που αναπτύχθηκε κατά την εικονομαχία και προς 
υπεράσπιση του οντολογικού καθεστώτος των εικόνων. Εξετάζεται, ακόμη, το 
πρόβλημα και ο ρόλος του βυζαντινού διανοητή στο μέσο μιας συγκεκριμένης 
φιλοσοφικής κυβερνητικότητας. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ205 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Μεσαιωνική Φιλοσοφία 

Διδάσκων Γ. Στείρης 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στο πεδίο της Ιστορίας της Φιλοσοφίας και εστιάζει σε 
σημαντικά ζητήματα του φιλοσοφείν στη διάρκεια του Μεσαίωνα (λατινικού και 
αραβικού). Στόχος του μαθήματος, αρχικά, είναι η κατανόηση των τρόπων 
πρόσληψης και οικείωσης της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας από μη 
ελληνόφωνους, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, στοχαστές. Επίσης, το μάθημα 
επικεντρώνεται στην εξέταση των τρόπων άρθρωσης της φιλοσοφίας με τις 
αβραμαϊκές θρησκείες. Ειδικότερα, επιχειρείται η παρουσίαση των χωροχρονικών 
ορίων της μεσαιωνικής φιλοσοφίας και των πηγών της. Στη συνέχεια εξετάζονται 
συστηματικά και κριτικά τα επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού (οντολογικά, 
κοσμολογικά, τελολογικά) που διατυπώθηκαν από μεσαιωνικούς στοχαστές. 
Κατόπιν μελετώνται ζητήματα σχετικά με την ελευθερία της βούλησης και τη 
θεοδικία, με έμφαση στο έργο των Αυγουστίνου, Βοήθιου, Πέτρου Ολίβι και 
Μπουριντάν. Ακόμη, εξετάζεται το πρόβλημα των καθολικών εννοιών, όπως αυτό 
παραδίδεται από τους φιλοσόφους της ύστερης αρχαιότητας και όπως το 
επεξεργάζονται ρεαλιστές και νομιναλιστές στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Τέλος, 
εξετάζονται θέματα σχετικά με τη φιλοσοφία του δικαίου (αλ-Φαράμπι, Θωμάς 
Ακινάτης). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει 
να έχει εξοικειωθεί με βασικές όψεις του μεσαιωνικού φιλοσοφείν. 

 

 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 73ΦΛΣ206 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Μεταφυσική 

Διδάσκων Γ. Ηλιόπουλος 

Περιγραφή Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες και 
θεμελιώδη ερωτήματα της μεταφυσικής ως ενός καίριου, σύνθετου και ιδιάζοντος 
πεδίου της φιλοσοφίας. Εκκινώντας από τη θεμελίωση της «πρώτης φιλοσοφίας» 
στα Μετά τα Φυσικά του Αριστοτέλη, επιχειρείται η ανασύνθεση του 
περιεχομένου των σχετικών πραγματεύσεων αλλά και κριτικών τοποθετήσεων, 
όπως αυτές απαντούν στους μείζονες φιλοσόφους, α. της ελληνικής αρχαιότητας 
(πρώιμης, κλασικής, ελληνιστικής και ύστερης), β. του χριστιανικού Μεσαίωνα, γ. 
των Νεότερων Χρόνων (Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Kant, 
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Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Feuerbach, Marx, Nietzsche), δ. του 
εικοστού αιώνα (Bergson, Husserl, Heidegger, Wittgenstein, Whitehead, Merleau-
Ponty). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αφομοιώσει 
βασικές γνώσεις ιστορίας της φιλοσοφίας, εστιάζοντας σε πρόσωπα και ρεύματα, 
και θα είναι σε θέση να τις ανασυνθέτουν κριτικά και αυτοδύναμα, καθώς επίσης 
να αναπτύσσουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους προβλημάτων και 
θέσεων που υπάγονται στο ευρύ πεδίο της μεταφυσικής. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ207 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία Ι: Ορθολογισμός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός 

Διδάσκων Ι. Πρελορέντζος 

Περιγραφή Το μάθημα αυτό Νεότερης Φιλοσοφίας επικεντρώνεται στη μελέτη βασικών 
γνωρισμάτων του ορθολογισμού, με κύριους εκπροσώπους τους Descartes, 
Spinoza και Leibniz, και του Διαφωτισμού: γαλλικού, γερμανικού και βρετανικού, 
ιδίως σκωτικού. Θα εξεταστούν σημαντικά ζητήματα στα πεδία της μεθόδου, της 
οντολογίας, της γνωσιοθεωρίας, της θεωρίας για τη σχέση σώματος-ψυχής, καθώς 
και της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Θα αναδειχθεί η σπουδαιότητα της 
φιλοσοφικής μελέτης των συναισθημάτων. Το μάθημα αποβλέπει στην 
κατανόηση των κύριων προβλημάτων στα οποία ενέκυψαν οι φιλόσοφοι της 
περιόδου στο πλαίσιο, αφενός, της επιστημονικής επανάστασης, με την 
επικράτηση του μηχανιστικού μοντέλου προσέγγισης της φύσης, αφετέρου, των 
έντονων διαλογικών αντιπαραθέσεων για θρησκευτικά ζητήματα μετά τη 
Μεταρρύθμιση. Θα συνεξεταστεί ο ρόλος της ιδιότυπης αναβίωσης των 
αρχαιοελληνικών φιλοσοφικών θεωριών σε χριστιανικό περιβάλλον. Με την 
ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής θα έχει εξοικειωθεί με τις 
θέσεις σημαντικών φιλοσόφων του 17ου και του 18ου αιώνα στους θεμελιώδεις 
τομείς του στοχασμού τους και θα έχει κατανοήσει την επίδραση που άσκησαν 
στις θεωρητικές συζητήσεις των επόμενων αιώνων και εξακολουθούν να ασκούν 
μέχρι σήμερα. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ208 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία ΙΙ: Εμπειρισμός 

Διδάσκων Μ. Πάγκαλος 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στη νεότερη και, απώτερα, στη σύγχρονη φιλοσοφία. 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του πολυπλόκαμου και πολυσχιδούς 
ρεύματος του Εμπειρισμού. Με σημείο αφετηρίας τη φιλοσοφία του Ρενέ 
Ντεκάρτ, θα εξεταστούν τα κομβικά σημεία του εμπειριστικού δρομολογίου μέσα 
στη δυτική σκέψη. Σταθμοί αυτού του δρομολογίου θα είναι ο Χομπς, ο Γκασεντί, 
ο Λοκ, ο Μπέρκλεϊ και ο Χιουμ. Στις εκβολές του θα συναντήσουμε επίσης τον 
«νέο» εμπειρισμό του Ρόρτυ καθώς και την προσπάθεια ανασκευής του από τον 
Ταίυλορ και τον Μακιντάιρ. Θα εξετάσουμε επίσης σύγχρονες προσπάθειες 
αναβίωσης ενός εμπειρισμού με καντιανό χαρακτήρα (Μπράντομ, Μακντάουελ). 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει (α) να έχει 
καταλάβει τη φιλοσοφική πολυπλοκότητα του Εμπειρισμού, (β) να αναγνωρίζει τις 
επαναλαμβανόμενες αναβιώσεις του και (γ) να είναι σε θέση να ασκήσει τα 
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φιλοσοφικά εργαλεία μιας κριτικής σε πρωτόλειες εμπειριστικές θέσεις, όπως, επί 
παραδείγματι, αυτές που ευδοκιμούν στις λεγόμενες «αναγωγιστικές» θεωρίες 
για το πνεύμα. 

 

 
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 73ΦΛΣ210 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία ΙΙΙ: Καντ 

Διδάσκων Ι. Τρισόκκας 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία και καλύπτει διάφορα 
θέματα από την «κριτική φιλοσοφία» του Ιμμάνουελ Καντ (1724-1804). Στόχος 
του μαθήματος είναι η κατανόηση των προβλημάτων που απασχόλησαν τον 
κορυφαίο γερμανό φιλόσοφο, των λύσεων που πρότεινε, καθώς και του 
συστηματικού χαρακτήρα της φιλοσοφίας του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 
«υπερβατολογική αισθητική» και την «υπερβατολογική αναλυτική» της Κριτικής 
του Καθαρού Λόγου, που είναι το magnum opus του Καντ και ένα από τα 
σημαντικότερα κείμενα του ευρωπαϊκού φιλοσοφικού στοχασμού. Με την 
ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα έχει εξοικειωθεί με τις 
θέσεις και τα επιχειρήματα της κριτικής φιλοσοφίας του Καντ, ιδιαίτερα της 
Κριτικής του Καθαρού Λόγου, θα αποκτήσει τη δεξιότητα να συνδιαλέγεται περί 
αυτών με ένα φιλοσοφικό ακροατήριο και θα κατανοήσει την μεγάλη τους 
σημασία για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας φιλοσοφίας. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ211 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Πολιτική Φιλοσοφία 

Διδάσκουσα Β. Νικολαΐδου-Κυριανίδου 

Περιγραφή Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των ζητημάτων που απασχόλησαν τον 
πολιτικό στοχασμό τού 18ου αιώνα, στη βάση, ειδικότερα, της σύγκρουσης μεταξύ 
φιλελευθερισμού και ρεπουμπλικανισμού. Με επίκεντρο τη σκέψη του 
Montesquieu, θα διερευνηθεί η έννοια των καθοδηγητικών πολιτικών αρχών 
(principes) σε σχέση με την παράδοση του φυσικού δικαίου, καθώς και αναφορικά 
με τη διάκριση των πολιτευμάτων. Συνακόλουθα, θα μελετηθεί το ζήτημα της 
διάκρισης των εξουσιών, καθώς και η ρήξη που επιτελείται με την πολιτική 
φιλοσοφία του 17ου αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξετασθεί ο τρόπος με τον 
οποίο νοηματοδοτεί ο Montesquieu την πολιτική αρετή σε σύγκριση τόσο με την 
κλασική πολιτική φιλοσοφία όσο και με τον Machiavelli. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ212 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Κοινωνική Φιλοσοφία 

Διδάσκων Γ. Ν. Πολίτης 
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Περιγραφή Η κοινωνική φιλοσοφία και η σχέση της με συναφείς φιλοσοφικούς κλάδους. 
Διάκριση της κοινωνικής φιλοσοφίας σε εσωτερική και εξωτερική κατεύθυνση. 
Αρχές της φιλελεύθερης φιλοσοφίας. Από τον κλασικό φιλελευθερισμό των 
Χομπς, Λοκ και Μιλ στις σύγχρονες οπτικές των Ρωλς και Νόζικ. Ευρωπαϊκή 
σοσιαλδημοκρατία και «νεοφιλελευθερισμός». Αρχές της σοσιαλιστικής 
φιλοσοφίας. Η αντιστροφή της εγελιανής διαλεκτικής και ο ιστορικός υλισμός του 
Μαρξ. Οικονομισμός και εξουσιαστικός σοσιαλισμός. Επιστημολογική και ηθική 
κριτική μαρξικών και μαρξιστικών αντιλήψεων. Ελευθεριακός σοσιαλισμός και 
διαδρομές του μη-μαρξιστικού σοσιαλισμού. Από την κλασική αναρχική 
φιλοσοφία, στην «αυτονομία» και τον αναλυτικό μαρξισμό. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ209 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Ηθική Φιλοσοφία 

Διδάσκων Π. Πανταζάκος 

Περιγραφή Σκοπός του μαθήματος είναι η εποπτική παρουσίαση των ηθικών αντιλήψεων των 
φιλοσόφων από την ανάδειξη της Ηθικής ως αυτόνομου φιλοσοφικού κλάδου, την 
εποχή του Σωκράτη και των σοφιστών, την κλασική Αθήνα, έως και τις μέρες μας 
σε δύο επίπεδα: ένα πρωτογενές, όπου παρουσιάζονται: η γνωστική θεωρία, η 
ηδονοκρατία, η αρετολογική θεωρία, η αυτοσυντηρησιοκρατία, η δεοντοκρατία, ο 
ωφελιμισμός και η ενορασιοκρατία και ένα δευτερογενές, όπου παρουσιάζονται 
οι μετα-ηθικές προσεγγίσεις: η συναισθηματική, η επιτακτικοκρατική, η 
περιγραφική θεωρία, το εγχείρημα της αναβίωσης της αρεταϊκής ηθικής, η ηθική 
της περίστασης και η συνύφανση δικαιοσύνης-ηθικότητας. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται ζητήματα όπως: οι σχέσεις της Ηθικής προς 
τους υπόλοιπους κλάδους της Φιλοσοφίας – τη Μεταφυσική (αποδείξεις περί 
υπάρξεως του Θεού, ο θάνατος του Θεού), την Οντολογία (εγωισμός, εξελικτική 
θεωρία, γονιδιακός ντετερμινισμός), τη Γνωσιολογία (γνωσιολογικός 
σκεπτικισμός, ηθικός σχετικισμός, ψευδής συνείδηση, φανατισμός) και την 
Αισθητική (καλό-κάλλος) –, η αλληλεξάρτηση Ηθικής, Πολιτικής και Κοινωνικής 
Φιλοσοφίας, όπως και η σχέση της Ηθικής με κλάδους των επιστημών. 

 

 
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 73ΦΛΣ213 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Σύγχρονη Φιλοσοφία Ι 

Διδάσκων Γ. Κακολύρης 

Περιγραφή Το μάθημα εστιάζει σε μια πλειάδα φιλοσόφων από τη σύγχρονη ηπειρωτική 
φιλοσοφία, και ειδικότερα σε εκείνο το ρεύμα σκέψης που αναφέρεται ως 
«μεταδομισμός» ή «μεταστρουκτουραλισμός» και αναπτύχθηκε από τη δεκαετία 
του 1960 και έκτοτε. Κάποιοι από τους φιλοσόφους που θα εξεταστούν είναι οι 
Ζακ Ντερριντά (Jacques Derrida, 1930-2004), Μισέλ Φουκώ (Michel Foucault, 
1926-1984), Τζόρτζιο Αγκάμπεν (Giorgio Agamben, 1942) και Τζούντιθ Μπάτλερ 
(Judith Butler, 1956). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πολιτικά και ηθικά ζητήματα 
που προτάσσονται από το έργο τους, πράγμα που θα επιτρέψει στους φοιτητές 
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και τις φοιτήτριες να κατανοήσουν ότι η φιλοσοφία δεν εξαντλείται αποκλειστικά 
στην επίλυση αμιγώς θεωρητικών προβλημάτων, αλλά επιδίδεται ενεργά στον 
κριτικό στοχασμό ζητημάτων που άπτονται της υφιστάμενης πολιτικοκοινωνικής 
πραγματικότητας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-ριες θα είναι 
σε θέση να γνωρίζουν τι καινούργιο κομίζει στη φιλοσοφική σκέψη ο 
μεταδομισμός, σε αντιδιαστολή με τη φαινομενολογική παράδοση και τον 
στρουκτουραλισμό ή δομισμό, δύο παραδόσεις με τις οποίες ο μεταδομισμός 
συνομιλεί κριτικά. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ214 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Σύγχρονη Φιλοσοφία V: Θετικισμός – Λογικός Θετικισμός 

Διδάσκων Ε. Τριανταφύλλου 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στη Σύγχρονη Φιλοσοφία και εστιάζει στο κίνημα του 
λογικού θετικισμού. Στόχος είναι η κατανόηση και η κριτική των κύριων θέσεων 
των σημαντικότερων εκπροσώπων του Κύκλου της Βιέννης, καθώς και η σύνδεσή 
τους με τις φιλοσοφικές απόψεις των Φρέγκε, Ράσελ, Μαχ, Ντιέμ και 
Βιτγκενστάιν. Αρχικά θα γίνει αναφορά στο ιστορικο-φιλοσοφικό πλαίσιο. 
Ακολούθως θα εξεταστούν συστηματικά τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν 
τους πρωτεργάτες του Κύκλου: η σχέση φιλοσοφίας, λογικής και επιστήμης, η 
σχέση φιλοσοφίας και μεταφυσικής, η φύση των εννοιών, των κρίσεων και των 
θεωριών, η σχέση κόσμου, επιστημονικής γνώσης και γλώσσας, η διάκριση 
μορφής-περιεχομένου και ο στόχος της ενοποίησης της επιστήμης. Με την 
ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να έχει 
εξοικειωθεί με τις θέσεις του Κύκλου της Βιέννης, να μπορεί να συνδιαλέγεται 
κριτικά με αυτές, και να έχει κατανόηση της επίδρασης που άσκησε στη 
διαμόρφωση τους η ανάδυση της σύγχρονης Λογικής. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ215 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία IV: Σωκρατικές Σχολές – Ελληνιστική Φιλοσοφία 

Διδάσκων Γ. Αραμπατζής 

Περιγραφή Το μάθημα ασχολείται με τις σωκρατικές σχολές και τις ελληνιστικές σχολές 
φιλοσοφίας (Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί) με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα του 
ηθικού μεταφυσικισμού. Υπογραμμίζονται οι διαφορές που ενέχουν μεταξύ τους 
οι ελληνιστικές φιλοσοφίας στο επίπεδο της ηθικής, λογικής και φυσικής 
φιλοσοφίας αλλά και οι κοινός προσανατολισμός των τριών κατευθύνσεων. Το 
μάθημα εστιάζει ιδιαίτερα στο ζήτημα του ηθικού βίου και στο ιδεώδες του 
κοσμοπολιτισμού που αντικαθιστά εκείνο της αρχαίας πόλης-κράτους. 
Εξετάζοντας κείμενα ελληνιστικών στοχαστών αναλύεται, ιδιαίτερα, το ιδιάζον και 
απολύτως παραδειγματικό καθεστώς του φιλοσόφου σε σχέση με την αναζήτηση 
ενός ιδανικού απάθειας ή αταραξίας. Διερευνάται, επίσης, η ανέλιξη της ηθικής 
από τον ηδονισμό μιας κατεύθυνσης του μετα-σωκρατισμού και το πρόβλημα που 
τίθεται από το ηθικό πρόταγμα εκτός μιας μεγάλης μεταφυσικής θεωρίας όπως 
αυτή του Πλάτωνος. Τέλος, εξετάζονται οι λόγοι που οδήγησαν, από μια 
υπαναχωρούσα ελληνιστική φιλοσοφία, στην εμφάνιση και επικράτηση του 
νεοπλατωνισμού του Πλωτίνου. 
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Κωδικός: 73ΦΛΣ216 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Ηθική και Τεχνολογία 

Διδάσκων Ε. Δ. Πρωτοπαπαδάκης 

Περιγραφή Η τεχνολογική επανάσταση, πλάι στα πολλά και ποικίλα ωφελήματα που 
συνεπάγεται για την ζωή μας, φέρνει μαζί της και έντονα ηθικά διλήμματα. Αυτά 
είναι είτε παλαιά, τα οποία η τεχνολογία καθιστά περισσότερο ανάγλυφα και 
αιχμηρά, είτε εντελώς νέα. Θα παρακολουθήσουμε τον διάλογο σχετικά με μερικά 
από αυτά, πάντοτε εστιάζοντας με τρόπο αναλυτικό στα επιχειρήματα που 
διατυπώνονται. Προς τούτο θα αναλύσουμε κείμενα που συμπυκνώνουν τις 
σχετικές συζητήσεις, πολλά από τα οποία θεωρούνται έργα αναφοράς της 
σύγχρονης ηθικής σκέψης. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ217 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία IV: Γερμανικός Ιδεαλισμός 

Διδάσκων Ι. Τρισόκκας 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία και εστιάζει στη 
Φαινομενολογία του Πνεύματος του Γκέοργκ Χέγκελ (1770-1831). Το έργο αυτό 
έχει θεμελιώδη σημασία για την εγελιανή φιλοσοφία καθότι απαντάει στο 
ερώτημα «ποια πρέπει να είναι η αφετηρία του φιλοσοφικού στοχασμού;». Είναι 
επίσης σημαντικό για τη μετα-εγελιανή φιλοσοφία αφού επέδρασε καταλυτικά 
στη σκέψη κορυφαίων φιλοσόφων όπως οι Κίρκεγκωρ, Μαρξ, Χάιντεγκερ, Σαρτρ, 
και, πιο πρόσφατα, Μακντάουελ και Μπράντομ. Στόχος του μαθήματος είναι η 
κατανόηση της προβληματικής του κειμένου και των επιχειρημάτων του εναντίον 
εκείνων που υποστηρίζουν ότι ο φιλοσοφικός στοχασμός πρέπει να ξεκινάει με 
κάτι που «δίνεται» στο γνωσιακό υποκείμενο. Θα δοθεί έμφαση στις 
γνωσιοθεωρητικές προσπάθειες της «συνείδησης» και της «αυτοσυνείδησης», 
καθώς και στην «απόλυτη γνώση», που αποτελεί την κατάληξη του εγχειρήματος. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα έχει αποκτήσει 
λεπτομερή και κριτική γνώση της Φαινομενολογίας του Πνεύματος, καθώς και 
συνοπτική γνώση ολόκληρου του εγελιανού έργου. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ218 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Ασιατικές Φιλοσοφίες 

Διδάσκων Γ. Στείρης 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στα πεδία της Ιστορία της Φιλοσοφίας και της 
Διαπολιτισμικής – Συγκριτικής Φιλοσοφίας, εστιάζοντας στην αρχαία κινεζική 
φιλοσοφία. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την 
έννοια του φιλοσοφείν εκτός του ευρωπαϊκού/δυτικού περικειμένου, ώστε να 
συνειδητοποιήσουν ότι η φιλοσοφία δεν αποτελεί αποκλειστικά παράγωγο του 
αρχαιοελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επίσης, το μάθημα αποσκοπεί στην 
άρση του ευρωκεντρισμού που επικρατεί στην ιστορία της φιλοσοφίας, 
εντάσσοντας στον κανόνα της παραδόσεις που επί αιώνες υποτιμούνταν και 
αποκλείονταν ως μη φιλοσοφικές. Τέλος, το μάθημα σκοπεύει στην εξοικείωση 
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των φοιτητών/τριών με τη μεθοδολογία της συγκριτικής και διαπολιτισμικής 
φιλοσοφίας. Στα πλαίσια αυτά εξετάζεται, αρχικά, η φιλοσοφία του Κομφούκιου 
και των επιγόνων του. Κατόπιν, μελετάται η φιλοσοφία του Μέγκιου. Επίσης, 
διδάσκονται η νομοκρατία και ο μοϊσμός. Η μελέτη υποστηρίζεται με πρωτότυπα 
κείμενα, τα οποία προσεγγίζονται συγκριτικά με αντίστοιχων θεματικών κείμενα 
της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο 
φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να έχει εξοικειωθεί με βασικές όψεις του 
ασιατικού φιλοσοφείν. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ219 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Αισθητική 

Διδάσκων Γ. Αραμπατζής 

Περιγραφή Η μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη παραδειγματίζει τη ριζική στροφή που επιτέλεσε 
η αισθητική, ιδίως μετά τη ρήξη που επέφερε η καντιανή κριτική φιλοσοφία. Στο 
πλαίσιο αυτής της ιστορίας των αισθητικών ιδεών, δίνονται, κατ’ αρχήν, οι 
επιστημολογικές προϋποθέσεις της αρχαίας προσέγγισης της έννοιας του 
κάλλους, καταδηλώνεται ο ηθικός μεταφυσικισμός που αυτή εμπεριέχει και η 
αποκρυστάλλωσή της σε υποτυπώσεις αισθητικού κανόνος από την αρχαιότητα 
και τον μεσαίωνα μέχρι τον πρώιμο νεωτερισμό. Η αισθητική του καντιανού 
«Υψηλού» καταδεικνύει τη φιλοσοφική εγκατάλειψη του αρχαίου ωραίου που 
είχε δομήσει την αισθητική επί χιλιετίες, ενώ, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 
φροϋδική έννοια του «Ανοίκειου» φαίνεται να αντικαθιστά εκείνη του Υψηλού. 
Στο μέσο της σύγχρονης απώθησης μιας αισθητικής της αναπαράστασης, 
εξετάζονται οι θεωρίες του Hans Belting οι οποίες, εκκινώντας από τη βυζαντινή 
εικονικότητα, προτείνουν μια αμφισβήτηση της ιδέας της ιστορίας της τέχνης 
προς μια φιλοσοφική ανθρωπολογία των εικόνων. Τέλος, εξετάζεται το τριπλό 
πρόβλημα των σχέσεων τέχνης, ηγεμονεύουσας πλέον τεχνικής και νέων 
οντολογιών οι οποίες εστιάζουν στο πρόβλημα των ομοιωμάτων (κυριαρχία της 
ψηφιακής εικόνας)  και στην εξαφάνιση των φυσικών αντικειμένων. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ220 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 

(ΣΕΜ) 
Ώρες: 3 

 

Τίτλος Κείμενα Πολιτικής Φιλοσοφίας 

Διδάσκων Κ. Ηροδότου 

Περιγραφή Το σεμινάριο έχει ως στόχο την εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αρχές του 
Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού (κριτική σκέψη, κοινωνικό συμβόλαιο, διάκριση των 
εξουσιών, δικαιώματα του ανθρώπου, ισότητα των φύλων κ.α.), μέσω της μελέτης 
βασικών κειμένων Πολιτικής Φιλοσοφίας της περιόδου από τον John Locke μέχρι 
τον Denis Diderot. Επίσης, θα μελετηθεί ειδικότερα η περίπτωση του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ221 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 

(ΣΕΜ) 
Ώρες: 3 

 

Τίτλος Φιλοσοφία των Επιστημών 
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Διδάσκοντες α) Ι Τρισόκκας – β) Γ. Στείρης 

Περιγραφή α) Το μάθημα εστιάζει σε θεωρίες του 20ου αιώνα που μελετούν τη σχέση 
μεθοδολογίας, γνωσιολογίας και οντολογίας στις φυσικές και κοινωνικές 
επιστήμες. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των κύριων θέσεων αυτών 
των θεωριών. Κατ’ αρχάς αποσαφηνίζονται οι βασικές έννοιες της συζήτησης: 
μέθοδος, μεθοδολογία, θεωρία, γνωσιολογία, επιστημολογία, οντολογία, 
αντικειμενισμός, υποκειμενισμός και εποικοδομισμός. Κατόπιν εξετάζονται 
συστηματικά ο επαγωγισμός, η διαψευσιοκρατία (Πόπερ), η έννοια των 
ερευνητικών προγραμμάτων (Λάκατος), οι θεωρίες ως δομές και οι επιστημονικές 
επαναστάσεις (Κουν), ο εποικοδομισμός, η φαινομενολογία (Χάιντεγκερ, Μέρλώ-
Ποντύ) και η συμβολική διανάδραση (Μιντ), η κριτική θεωρία (Αντόρνο, 
Χάμπερμας), η αναρχική θεωρία της γνώσης (Φεγιεράμπεντ) και, τέλος, η θεωρία 
περί κοινωνικής κατασκευής της ψυχολογίας (Ντάνζιγκερ). Με την ολοκλήρωση 
του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα έχει εξοικειωθεί με τις σημαντικότερες 
θεωρίες του 20ου αιώνα στο πεδίο της επιστημολογίας των φυσικών και 
κοινωνικών επιστημών και θα έχει καλύτερη κατανόηση των ομοιοτήτων και των 
διαφορών ανάμεσα στις φυσικές και τις κοινωνικές επιστήμες. 

β) Το σεμινάριο εστιάζεται στη Φιλοσοφία των Επιστημών στη διάρκεια του 20ου 
αιώνα. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν, μέσω της έρευνας σε 
πρωτογενείς πηγές και τη δευτερογενή βιβλιογραφία, οι φοιτητές/τριες με τις 
φιλοσοφικές αρχές, τις αξιώσεις και τις συνέπειες της επιστήμης. Έμφαση δίδεται 
στη λεγόμενη ιστοριστική στροφή, την κατανόηση δηλαδή της επιστήμης ως 
πρακτικής και όχι ως γλωσσικής δομής. Στο σεμινάριο μελετώνται κομβικά 
κείμενα των T. Kuhn και P. Feyerabend. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι 
φοιτητές/τριες θα έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και προβλήματα του 
πεδίου, να έχουν αποκτήσει ερευνητική εμπειρία και δεξιότητες συγγραφής 
επιστημονικών κειμένων. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ222 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 

(ΣΕΜ) 
Ώρες: 3 

 

Τίτλος Φιλελευθερισμός και Σοσιαλισμός 

Διδάσκοντες Γ. Ν. Πολίτης – Σ. Τέγος 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο εξέτασης της Κοινωνικής Φιλοσοφίας. 
Στόχος του είναι η κατανόηση των καταστατικών αντιλήψεων των δύο 
φιλοσοφικών θεωριών, των βασικών εκδοχών τους, καθώς και η σχέση τους με 
ανταγωνιστικές θεωρίες όπως είναι ο συντηρητισμός. Για την επίτευξη του 
διδακτικού στόχου γίνεται αντιπαραβολή των κλασικών προσεγγίσεων του 17ου-
19ου αιώνα (ενδεικτικά, Τζων Λοκ, Τζων Στιούαρτ Μιλλ, Καρλ Μαρξ) που 
μελετώνται στις πρώτες επτά παραδόσεις με σύγχρονες φιλελεύθερες και 
σοσιαλιστικές εκδοχές (ενδεικτικά Τζων Ρωλς, Ρόμπερτ Νόζικ, Κορνήλιος 
Καστοριάδης, Ρομπέρτο Μανγκαμπέιρα Ούνγκερ) που μελετώνται στις τελευταίες 
έξι παραδόσεις. Με το πέρας των παραδόσεων οι φοιτητές θα μπορούν να 
αναγνωρίζουν τόσο τα εν γένει στοιχεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ των δύο 
θεωριών όσο και τις επί μέρους συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ σημαντικών 
νεωτέρων εκδοχών τους. 
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Κωδικός: 73ΦΛΣ223 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 
(ΣΕΜ) 

Ώρες: 3 

 

Τίτλος Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας: Πλάτων 

Διδάσκοντες α) Ι. Καλογεράκος – β) Ε. Περδικούρη 

Περιγραφή α) Το σεμινάριο εντάσσεται στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και εστιάζει στον 
Πλάτωνα, επιχειρώντας τη συστηματική προσέγγιση ορισμένων κύριων τομέων 
της φιλοσοφίας του. Επίκεντρο αποτελούν η Πολιτεία και επιλεγμένοι σωκρατικοί 
διάλογοι και διάλογοι της μέσης περιόδου. Στόχος του σεμιναρίου είναι η 
εμβάθυνση των φοιτητριών/φοιτητών στους εξής κλάδους της πλατωνικής 
φιλοσοφίας: ηθική, πολιτική φιλοσοφία και αισθητική. Εξετάζονται καίρια θέματα 
που εντάσσονται στους κλάδους αυτούς, με βάση χωρία των διαλόγων και με 
αξιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι 
φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν κατανοήσει σημαντικές πλευρές της φιλοσοφίας 
του Πλάτωνα, θα έχουν εξοικειωθεί με την ορολογία και την εννοιολογία των 
διαλόγων, θα έχουν γνωρίσει στοιχεία της μεθοδολογίας και κατευθύνσεις της 
έρευνας της πλατωνικής φιλοσοφίας στους κλάδους που εξετάστηκαν και θα 
έχουν ασκηθεί στη σύνταξη επιστημονικού δοκιμίου στην αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία. 

β) Το σεμινάριο εστιάζεται στην εκ του σύνεγγυς ανάγνωση και τον διεξοδικό 
σχολιασμό του Θεαίτητου, ενός διαλόγου του Πλάτωνα με κατ' εξοχήν 
γνωσιοθεωρητική θεματολογία, που είναι κομβικός για την κατανόηση της ώριμης 
συγγραφικής περιόδου του. Στο ερώτημα «τι είναι η γνώση;» ο Πλάτων εξετάζει 
διαδοχικά τρεις προτεινόμενους ορισμούς: «Γνώση είναι η αίσθηση», «γνώση 
είναι η αληθής δόξα», «γνώση είναι η αληθής δόξα που συνοδεύεται από λόγο» 
δηλαδή από δικαιολόγηση. Καμία από τις τρεις προτάσεις για τον ορισμό της 
γνώσης δεν γίνεται αποδεκτή, επομένως ο Θεαίτητος συνιστά απορητικό διάλογο. 
Το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου διαλόγου δεν έγκειται λοιπόν μόνο στις λύσεις 
που προτείνει και απορρίπτει, αλλά και στην στέρεη και εμβριθή 
επιχειρηματολογία του, στα προβλήματα που αναδεικνύει σε σχέση με τις 
προτεινόμενες λύσεις, στις νέες έννοιες που συγκροτεί και, τέλος, στο πεδίο που 
διανοίγει για μία ενδεχόμενη λύση στο ζήτημα της γνώσης, την οποία θα 
επεξεργαστεί ο Πλάτων σε μεταγενέστερους διαλόγους. Στόχος του σεμιναρίου 
είναι η άσκηση στη μέθοδο προσέγγισης, ανάγνωσης και σχολιασμού ενός 
πρωτογενούς φιλοσοφικού κειμένου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα μπορούν να αναστοχάζονται τις θέσεις και τα 
επιχειρήματα του συγκεκριμένου διαλόγου και να τις αντιπαραβάλλουν με 
γνωσιολογικά προβλήματα που απαντώνται στην ύστερη συγγραφική περίοδο του 
Πλάτωνα. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ224 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 

(ΣΕΜ) 
Ώρες: 3 

 

Τίτλος Φιλοσοφία της Πράξης 

Διδάσκουσα Μ. Χωριανοπούλου 

Περιγραφή Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των φιλοσοφικών θεωρήσεων 
σύμφωνα με τις οποίες τα ανθρώπινα όντα διαμορφώνονται από τον τρόπο που 
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βιώνουν τις ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες του ιδιαίτερου περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο αναπτύσσονται, περιβάλλον το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα 
δημιούργημά τους ως απάντηση στις πρακτικές ανάγκες τους. Επίσης, 
παρουσιάζονται και αναλύονται οι αξίες της ζωής, όπως αυτές αναδείχθηκαν στο 
πλαίσιο των κοινωνιών από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Τέλος, 
αντιμετωπίζονται φιλοσοφικά ζητήματα Βιοηθικής και Ιατρικής Ηθικής. 
Παρουσιάζονται οι θέσεις σημαντικών φιλοσόφων, επί τη βάσει των οποίων 
διαμορφώθηκε η φιλοσοφική σκέψη σε ό,τι αφορά στους ανωτέρω κλάδους. Να 
αναλύουν και να αξιολογούν κριτικά ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις είναι 
περισσότερο συμβατές με τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. 

 
 
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 73ΦΛΣ225 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Εφαρμοσμένη Ηθική 

Διδάσκων Ε. Δ. Πρωτοπαπαδάκης 

Περιγραφή Θεωρητική, Μεταηθική και Εφαρμοσμένη Ηθική. Η ανάγκη που επέβαλε την 
παγίωση του πεδίου της Εφαρμοσμένης Ηθικής, και τα επί μέρους αντικείμενά 
της. Το περιεχόμενο και οι στόχοι της Βιοηθικής, της Ιατρικής Ηθικής, της 
Περιβαλλοντικής Ηθικής, της Ηθικής του Κυβερνοχώρου και των Μ.Μ.Ε., της 
Ηθικής των Διεθνών Σχέσεων, της Ηθικής του Δικαίου και άλλων κλάδων της 
Εφαρμοσμένης Ηθικής. Οι θέσεις σημαντικών σύγχρονων φιλοσόφων, επί τη 
βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η φιλοσοφική σκέψη σε ό,τι αφορά στους 
ανωτέρω κλάδους: οι προσεγγίσεις του Bernard Williams, του Richard Mervyn 
Hare, του Peter Singer, του Arne Naess, του Baird Callicott, του Tom Beauchamp, 
του Thomas Nagel, του Warwick Fox και άλλων. Τα πλέον φλέγοντα ζητήματα στον 
χώρο της Εφαρμοσμένης Ηθικής: αμβλώσεις, κλωνοποίηση ανθρώπων, 
ευθανασία, παρένθετη μητρότητα, παιδική πορνογραφία, πνευματική ιδιοκτησία 
στο διαδίκτυο, σεξουαλική παρενόχληση κ. ά. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ226 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία I: Προσωκρατική περίοδος 

Διδάσκων Γ. Ηλιόπουλος 

Περιγραφή Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικά στοιχεία 
του περιεχομένου και ιδιαιτερότητες της πρόσληψης της προσωκρατικής 
φιλοσοφίας. Σε πρώτη φάση επιχειρείται μια γενική επισκόπηση και αξιολόγηση 
των διαθέσιμων πηγών από την περίοδο της αρχαιοελληνικής γραμματείας στη 
βάση της συνολικής σχετικής εικόνας που μας επέτρεψαν να διαμορφώσουμε, 
πρωτίστως, οι Χέρμαν Ντιλς και Βάλτερ Κραντς, αφήνοντας επιπλέον και τη 
μεθοδολογική παρακαταθήκη της κριτικής προσέγγισης σε συνδυασμό με επαρκή 
φιλολογική τεκμηρίωση. Ακολούθως σκιαγραφούνται τα βασικά χαρακτηριστικά 
της παρουσίασης των Προσωκρατικών από τον Πλάτωνα (κυρίως στους ύστερους 
διαλόγους), τον Αριστοτέλη (κυρίως στα Μετά τα Φυσικά), τον Διογένη Λαέρτιο 
(στο γνωστό εκτενές βιογραφικό και δοξογραφικό του έργο) και τους αρχαίους 
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υπομνηματιστές. Μετά από μια συνοπτική θεώρηση της αντιμετώπισης των 
Προσωκρατικών στη μεσαιωνική περίοδο, παρουσιάζεται η επανεκκίνηση της 
ουσιαστικής ενασχόλησης μαζί τους στα χρόνια της νεωτερικότητας. Ως μείζον 
εγχείρημα εξετάζεται ακολούθως η προσέγγιση των προσωκρατικών από τον 
Χανς-Γκέοργκ Γκάνταμερ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σύγχρονης 
φιλοσοφικής ερμηνευτικής, για να καταλήξει το μάθημα στη συνοπτική θεώρηση 
των πιο πρόσφατων ερευνητικών επιτεύξεων. Με την ολοκλήρωση του 
μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τη σκέψη των 
προσωκρατικών βασιζόμενοι στη διαθέσιμη πρωτογενή και δευτερογενή 
βιβλιογραφία, έχοντας εξοικειωθεί με βασικά ζητήματα μεθόδου που 
προσιδιάζουν ειδικά σ’ αυτό το πεδίο. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ227 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Φιλοσοφική Ανθρωπολογία 

Διδάσκουσα Ά. Λάζου 

Περιγραφή Η φιλοσοφική ανθρωπολογία, ως νεότατος κλάδος της φιλοσοφίας, διακριτή από 
διαφορετικές ανθρωπολογίες επιστημονικής κυρίως κατεύθυνσης (όπως είναι η 
ιστορική, κοινωνική, πολιτισμική, εθνολογική, ιατρική, γλωσσολογική 
ανθρωπολογία κ.ά.), δίνει προτεραιότητα και πίστη στην κριτική σκέψη, στην 
αυτονομία του λόγου και στη δυνατότητα της ανθρώπινης νόησης να συγκροτεί 
με ελεύθερο τρόπο τους τρόπους διαχείρισης της πραγματικότητας αλλά και του 
ίδιου της του εαυτού (αυτοσυνείδηση). Το μάθημα αυτό έχει στόχο να δειχθεί η 
σχέση της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας με μείζονα ρεύματα της ιστορίας της 
φιλοσοφίας ξεκινώντας από την αρχαιότητα, πώς πραγματεύθηκε η φιλοσοφία 
την έννοια του ανθρώπου, της ψυχής και τη σχέση ψυχής-σώματος. Έμφαση θα 
δοθεί στις αρχαιοελληνικές καταβολές του φιλοσοφικού αυτού ρεύματος. 
Θεωρούμε ότι το θέμα και το ειδικό περιεχόμενο του μαθήματος της Φιλοσοφικής 
ανθρωπολογίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη θέση και το ρόλο της φιλοσοφίας 
σήμερα σε σχέση με τις εξελίξεις και τα σύγχρονα ενδιαφέροντα της γνώσης και 
της κοινωνίας. Υποενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν αναφορά σε 
φιλοσόφους όπως προσωκρατικός στοχασμός, Πλάτων, Αριστοτέλης, John Locke, 
Immanuel Kant, G.F. Hegel, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Max Scheler, Ernst 
Cassirer κ.ά. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ228 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Φιλοσοφία της Θρησκείας 

Διδάσκων Χ. Βέντης 

Περιγραφή Το μάθημα αποτελεί μια βασική (σε προπτυχιακό, δηλαδή, επίπεδο) αλλά και 
εκτενή ταυτόχρονα επισκόπηση των εννοιών και των ποικίλων ερωτημάτων που 
απασχολούν τη Φιλοσοφία της Θρησκείας, παλαιότερα και σήμερα. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να 
γνωρίζει την ιδιαίτερη προβληματική του συγκεκριμένου αυτού κλάδου της 
Φιλοσοφίας, που συνδυάζει γνώσης φιλοσοφικής Μεταφυσικής και Γνωσιολογίας 
με τα θεμελιώδη της χριστιανικής (κυρίως) θεολογίας, καθώς και των 
αμφισβητήσεων που έχουν εγερθεί εναντίον της. Οι σπουδαστές θα έχουν 
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αποκτήσει πλήρη εξοικείωση με τα ποικίλα ρεύματα και τις σχολές που από τον 
Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας διαμορφώνουν το περί Θεού ερώτημα και 
προσφέρουν απαντήσεις σ’ αυτό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καντιανή σκέψη 
και την αναλυτική Φιλοσοφία του 20ού αιώνα, ούτως ώστε οι σπουδαστές να 
είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο και να 
μπορούν να επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές επικεντρώνοντας, αν έτσι 
επιθυμούν, στο έργο σύγχρονων θεραπόντων του αντικειμένου. Τέλος, οι 
σπουδαστές θα έχουν μελετήσει την πίστη από μια αποστασιοποιημένη και ως εκ 
τούτου, πιο κριτική οπτική γωνία. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ229 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία V: Πολιτική Φιλοσοφία 

Διδάσκουσα Ε. Περδικούρη 

Περιγραφή Η πολιτική φιλοσοφία ιδρύεται στην Κλασική Αρχαιότητα από τον Πλάτωνα και 
συνεχίζεται από τον Αριστοτέλη, παρά τη μεγάλη διαφορά τους. Η κομβική 
σημασία της στο πλαίσιο της αρχαίας φιλοσοφίας προκύπτει αν αναλογιστούμε 
ότι για την αρχαία σκέψη η ηθική αποτελεί μέρος της πολιτικής, πράγμα που δεν 
ισχύει στην Νεωτερικότητα. Κεντρικό ζήτημα της πολιτικής φιλοσοφίας του 
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη είναι τα πολιτεύματα (πολιτείαι). Σε τούτο το 
μάθημα θα ασχοληθούμε διεξοδικά με τα ημαρτημένα πολιτεύματα που αναλύει 
ο Πλάτων στο 8ο και το 9ο βιβλίο της Πολιτείας. Πρόκειται για τα τέσσερα 
πολιτεύματα που απομακρύνονται, σε προϊούσα σειρά, από το ιδανικό πολίτευμα 
των φιλοσόφων-βασιλέων που προτείνει ο ίδιος στην Πολιτεία. Τα ατελή αυτά 
πολιτεύματα είναι η τιμοκρατία, η ολιγαρχία, η δημοκρατία και η τυραννία. Θα 
μελετήσουμε τους τρόπους διαφθοράς των πολιτευμάτων και θα εξετάσουμε τους 
κύριους μοχλούς αυτής της διαφθοράς, το χρήμα και την ελευθερία. Θα 
μελετήσουμε, επίσης, και τους τέσσερις τύπους ανθρώπου που αντιστοιχούν, 
κατά τον Πλάτωνα, στα παραπάνω πολιτεύματα. Τέλος, θα εξετάσουμε 
διαφορετικές ερμηνείες της κριτικής του Πλάτωνα: είναι η δημοκρατία ο κύριος 
στόχος της κριτικής του, ή μήπως η ολιγαρχία; Είναι η ελευθερία ο χειρότερος, ο 
πιο διαβρωτικός μοχλός διαφθοράς, ή μάλλον ο πλούτος; Στόχος του μαθήματος 
είναι να παράσχει στις φοιτήτριες/τητές μία κατά το δυνατόν συνολική εποπτεία 
των πολιτικών διακυβευμάτων σχετικά με τα πολιτεύματα που εκθέτει ο Πλάτων 
στην Πολιτεία. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα 
μπορούν να αντιπαραβάλλουν τη θεωρία των ελαττωματικών πολιτευμάτων του 
Πλάτωνα με την θεωρία των παρεφθαρμένων πολιτευμάτων του Αριστοτέλη. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ230 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Φιλοσοφία της Αναγέννησης 

Διδάσκων Γ. Στείρης 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στο πεδίο της Ιστορίας της Φιλοσοφίας και εστιάζει σε 
σημαντικά ζητήματα του φιλοσοφείν στη διάρκεια της Αναγέννησης και της 
πρώιμης νεωτερικότητας. Στόχος του μαθήματος είναι, αρχικά, να αντιληφθούν οι 
φοιτητές/τριες τις έννοιες ουμανισμός και αναγέννηση, εστιάζοντας στην 
μετάβαση από τον Ύστερο Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. Για να γίνει αντιληπτή η 
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νέα ανθρωπολογία της Αναγέννησης μελετάται το De hominis dignitate του Πίκο 
ντελά Μιράντολα. Στη συνέχεια εξετάζεται ο ρόλος των Ελλήνων λογίων στην 
ευρωπαϊκή Αναγέννηση και η νέα οικείωση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 
που επιτεύχθηκε στον 15ο αιώνα. Η μελέτη του πλατωνισμού, σε όλες τις 
εκφάνσεις του, και των scientiae occultae οδήγησε σε ανατροπή του 
κοσμοειδώλου, μέσω του έργου επιστημόνων (Κοπέρνικος, Κέπλερ) και 
φιλοσόφων (Κουζανός, Μπρούνο). Στο πλαίσιο των συνθηκών γενικής 
αναμόρφωσης που δημιουργούνται στο 16ο αιώνα, εξετάζεται ο πολιτικός 
στοχασμός της εποχής, τόσο στην κατεύθυνση του μακιαβελικού ρεαλισμού όσο 
και σε εκείνη της ουτοπίας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η 
φοιτήτρια θα πρέπει να έχει εξοικειωθεί με βασικές όψεις του αναγεννησιακού 
φιλοσοφείν. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ231 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Λογική ΙΙ 

Διδάσκων Ε. Τριανταφύλλου 

Περιγραφή Το μάθημα επικεντρώνεται στη σύγχρονη Λογική και τις σχετικές φιλοσοφικές 
εξελίξεις. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με θεμελιώδεις έννοιες και 
αναδυόμενα ζητήματα της σύγχρονης Φιλοσοφικής Λογικής που άσκησαν -και 
ασκούν- καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση της σύγχρονης Φιλοσοφίας. 
Περιεχόμενο: Παραγωγικός συμπερασμός, επαγωγικός συμπερασμός, συναγωγή 
στην καλύτερη εξήγηση. Πρωτοβάθμιες γλώσσες. Αναφορά και αλήθεια. 
Ζητήματα λογικής ανάλυσης: υποθετικές προτάσεις, υπαρκτικές προτάσεις και 
οντολογική δέσμευση. Θεωρίες οριστικών περιγραφών. Αυτοαναφορά και 
σημασιολογικά παράδοξα. Θεωρίες αλήθειας: η θεωρία του Tarski, η θεωρία του 
Kripke. Ζητήματα τροπικότητας: τροπικά προτασιακά περιεχόμενα, 
ενδεχομενικότητα, αναγκαιότητα. Διακρίσεις εμβέλειας (scope) και 
αλληλεπιδράσεις τροπικοτήτων με ποσόδειξη. Σημασιολογία δυνατών κόσμων. 
Συστήματα μη-κλασικής Λογικής και τα σχετικά φιλοσοφικά εναύσματα. Το 
φαινόμενο της ασάφειας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η 
φοιτήτρια θα έχει εξοικειωθεί με πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της Λογικής που 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εννοιολογικού οπλοστασίου που έχει στη 
διάθεση του ο σύγχρονος Φιλόσοφος, και θα έχει κατανόηση της 
ανατροφοδότησης Λογικής-Φιλοσοφίας. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ232 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 

(ΣΕΜ) 
Ώρες: 3 

 

Τίτλος Κείμενα Ηθικής Φιλοσοφίας 

Διδάσκοντες α) Ι. Πρελορέντζος – β) Γ. Κακολύρης – γ) Μ. Χωριανοπούλου 

Περιγραφή α) Eξοικείωση με θεμελιώδεις έννοιες και ερωτήματα της Ηθικής Φιλοσοφίας 
(ευδαιμονία, καλό και κακό, ηθικές αρετές, σχέση του όντος με το δέον, επιμέλεια 
εαυτού, ενδεδειγμένη σχέση με τα άλλα όντα, ανθρώπινα και μη, στάση μας 
απέναντι στον σχετικισμό κ.λπ.) και με τις μεθόδους πραγμάτευσής τους σε 
κείμενα φιλοσόφων της αρχαιότητας (Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Επίκουρου, 
στωικών), των Νεότερων Χρόνων (Hobbes, Descartes, Spinoza, Malebranche, 
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Rousseau, Σκώτων Διαφωτιστών, Kant, ωφελιμιστών κ.ά.) και των αρχών του 
εικοστού αιώνα (Bergson, Jankélévitch). Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση 
της ανάγκης αδογμάτιστης προσέγγισης των ηθικοπρακτικών ζητημάτων και η 
ανάδειξη της στενής σχέσης της ηθικής φιλοσοφίας με τη μεταφυσική, τη 
φιλοσοφική ανθρωπολογία και την πολιτική φιλοσοφία. Θα δοθεί έμφαση στις 
ποικίλες εκδοχές φιλοσοφικής πραγμάτευσης των συναισθημάτων και στα 
χαρακτηριστικά της προσέγγισης της ανθρώπινης ύπαρξης από τους 
ηθοστοχαστές (moralistes), ιδίως στον 17ο και στον 18ο αιώνα. Με την 
ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/ο φοιτητής θα έχει εξοικειωθεί με 
βασικές θέσεις σημαντικών ηθικών στοχαστών και θα έχει κατανοήσει την οφειλή 
των σύγχρονων ηθικών θεωριών σε ιδέες των προαναφερθέντων φιλοσόφων. 

β) Μεγάλη προσοχή θα δοθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου στην απόκτηση 
των απαραίτητων γνώσεων για τη συγγραφή μιας επαρκούς επιστημονικής 
εργασίας (δομή, επιχείρημα, παραπομπές, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία, 
αναζήτηση βιβλιογραφίας κ.λπ.). Η παραπάνω διαδικασία υποστηρίζεται από 
σειρά ασκήσεων που οι φοιτητές/-τριες αναλαμβάνουν να κάνουν είτε ατομικά 
είτε ομαδικά. Η όλη προσπάθεια ολοκληρώνεται με την συγγραφή της τελικής 
εργασίας. Η φιλοσοφική θεματολογία του συγκεκριμένου σεμιναρίου αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο μια σειρά από σύγχρονους ηπειρωτικούς φιλοσόφους, όπως 
οι Εμμανουέλ Λεβινάς (Emmanuel Lévinas, 1906-1995), Σάιμον Κρίτσλεϋ (Simon 
Critchley), Τζούντιθ Μπάτλερ (Judith Butler), Ζακ Ντερριντά (Jacques Derrida, 
1930-2004) και οι φεμινίστριες φιλόσοφοι της «ηθικής της φροντίδας» (care 
ethics) κατανοούν την ηθική ευθύνη. Κοινός άξονας που διέπει τις επιμέρους 
προσεγγίσεις των παραπάνω φιλοσόφων αποτελεί η αντίληψη ότι η ευθύνη δεν 
απορρέει από τις πράξεις ενός δρώντος υποκειμένου, έτσι που να θεμελιώνεται 
στην ελευθερία της βούλησής του. Αντιθέτως, είναι ο άλλος που καθιστά το 
υποκείμενο υπεύθυνο. Με αυτή την έννοια, ο χαρακτήρας της ευθύνης είναι 
ετερονομικός και δεν βασίζεται στην αυτονομία του υποκειμένου, όπως 
συμβαίνει με την καντιανή ηθική φιλοσοφία. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, 
οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις της 
συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Μέσω του αναλυτικού σχολιασμού των 
εργασιών τους από τον διδάσκοντα, οι φοιτητές/-ριες θα γνωρίζουν τα 
προβλήματα των εργασιών τους και του τι ακριβώς πρέπει να προσέξουν για τη 
βελτίωσή τους. Θα έχουν καταστεί ικανοί/-ές να προσεγγίζουν κριτικά ένα 
κείμενο, να εκφράζουν με εμπεριστατωμένο τρόπο τις απόψεις τους και να 
συνεργάζονται με τους συμφοιτητές τους και τις συμφοιτήτριές τους στην από 
κοινού παρουσίαση ενός θέματος. Επίσης, θα έχουν καταστεί κοινωνοί βασικών 
ηθικών θέσεων μιας σειράς σύγχρονων ηπειρωτικών φιλοσόφων. 

γ) Στόχος του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες 
που χρησιμοποιούνται στον ηθικό στοχασμό. Παρουσιάζονται οι κυριότερες 
θέσεις και τα επιχειρήματα των σημαντικότερων κανονιστικών ηθικών θεωριών 
ώστε οι φοιτητές να αναπτύξουν εκείνο το γνωστικό υπόβαθρο που θα τους 
επιτρέψει να επεξεργαστούν σύγχρονα ζητήματα ηθικής. Βασικά προβλήματα 
σχετικά με τον ορισμό του αγαθού βίου (δηλαδή εκείνου του βίου που αξίζει να 
ζει κανείς), τον προσδιορισμό των εγγενών αγαθών, θα παρουσιαστούν μέσα από 
τις τοποθετήσεις των φιλοσόφων της κλασικής εποχής, καθώς και της 
ελληνιστικής περιόδου. Για τις προσπάθειες εύρεσης κριτηρίων ορισμού της 
ορθής πράξης καθώς και του ενάρετου χαρακτήρα, θα ανατρέξουμε στις νεότερες 
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και σύγχρονες κανονιστικές θεωρίες (δεοντοκρατική, συνεπειοκρατική, θεωρία 
κοινωνικού συμβολαίου, αρετοκρατική και φεμινιστική ηθική), ωστόσο ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στη καντιανή παράδοση. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ233 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 

(ΣΕΜ) 
Ώρες: 3 

 

Τίτλος Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας: Αριστοτέλης 

Διδάσκοντες α) Γ. Ηλιόπουλος – β) Ε. Περδικούρη 

Περιγραφή α) Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη και η ανάλυση επιλεγμένων κεφαλαίων 
και αποσπασμάτων από τα Ηθικά Νικομάχεια ως ενός σημαντικού έργου της 
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής γραμματείας. Στη βάση μιας γενικής-εισαγωγικής 
προσέγγισης της ιδιοτυπίας της αριστοτελικής ηθικής φιλοσοφίας έναντι των 
λοιπών γειτονικών και συγκρίσιμων κλάδων (κυρίως της πολιτικής και της 
θεωρητικής φιλοσοφίας), τίθενται προς πραγμάτευση ζητήματα που στρέφονται 
γύρω από κομβικής σημασίας έννοιες όπως: αρετή, εμπειρία-επιστήμη-γνώση, 
ψυχή, αγαθό, ποίηση, πράξη, βίος (πρακτικός, πολιτικός, θεωρητικός), φρόνηση-
σοφία-σύνεση-σωφροσύνη, δικαιοσύνη, αυτάρκεια, ευδαιμονία, λόγος, έθος-έξη-
ήθος, φύση, τέχνη, αγαθός ανήρ-σπουδαίος πολίτης, μεσότητα-ακρότητα-
υπεροχή, ενότητα και πολυμορφία της αρετής / των αρετών. Εξετάζονται επίσης, 
σε ένα γενικότερο επίπεδο, το αριστοτελικό ιδεώδες εντός του κόσμου της 
αρχαίας ελληνικής πόλεως, καθώς και οι προϋποθέσεις της μεταγενέστερης και 
σύγχρονης πρόσληψης του αριστοτελικού ηθικού στοχασμού. Με την 
ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει μια κατά το δυνατόν 
ολοκληρωμένη εποπτεία του περιεχομένου του θεμελιώδους αριστοτελικού 
έργου και θα είναι σε θέση να ανασυνθέτουν κριτικά βασικές συνιστώσες του. 

β) Το σεμινάριο εστιάζεται στην εκ του σύνεγγυς ανάγνωση και τον διεξοδικό 
σχολιασμό επιμέρους κεφαλαίων από το δεύτερο και το τρίτο βιβλίο του Περί 
ψυχής του Αριστοτέλη. Το Περί Ψυχής είναι το ιδρυτικό κείμενο της φιλοσοφικής 
ψυχολογίας και ένα από τα πιο επιδραστικά κείμενα στην ιστορία της σκέψης· 
είναι επίσης κομβικό για την αριστοτελική φιλοσοφία της γνώσης. Οι ορισμοί της 
ψυχής στην αρχή του δεύτερου βιβλίου εισάγουν μία εντελώς νέα θεώρηση της 
ψυχής ως μορφής και εντελέχειας του σώματος, που υπερβαίνει το δίλημμα 
μεταξύ μιας άυλης ή μιας υλικής ψυχής. Συνάμα, αποτελούν ένα μάθημα 
μεθοδολογίας ως προς το πώς να κατασκευάζουμε ορισμούς. Το εξηγητικό σχήμα 
των επιμέρους ικανοτήτων (δυνάμεων) της ψυχής ως ενιαίου αντιληπτικού 
συστήματος, καθώς και οι έννοιες της κοινής αίσθησης και της φαντασίας στο 
τρίτο βιβλίο συγκροτούν μία νέα γνωσιολογία στον αντίποδα αυτής που προτείνει 
ο Πλάτων. Στόχος του σεμιναρίου είναι η άσκηση στη μέθοδο προσέγγισης, 
ανάγνωσης και σχολιασμού ενός πρωτογενούς φιλοσοφικού κειμένου.  Με την 
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ητές θα μπορούν να εντοπίζουν τις 
κεντρικές θέσεις των επιλεγμένων χωρίων του αριστοτελικού κειμένου, να 
ανασυγκροτούν τα επιχειρήματα που τις στηρίζουν και να τις εντάσσουν στην 
ευρύτερη αριστοτελική προβληματική αναφορικά με το ζήτημα της πρόσβασης 
της αίσθησης στα αντικείμενα του κόσμου και της συγκρότησης της γνώσης. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ234 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 
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(ΣΕΜ) 
 

Τίτλος Ζητήματα Νεότερης Φιλοσοφίας 

Διδάσκοντες α) Ι. Πρελορέντζος – β) Μ. Πάγκαλος – γ) Φ. Βασιλείου 

Περιγραφή α) Το σεμινάριο αυτό Νεότερης Φιλοσοφίας επικεντρώνεται σε ζητήματα του 
έργου βασικών εκπροσώπων της (Hobbes, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, 
Rousseau, Hume, Kant, Herder, Nietzsche κ.ά.) στα πεδία της οντολογίας, της 
γνωσιοθεωρίας, της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, της ηθικής, της πολιτικής 
φιλοσοφίας και της φιλοσοφίας της ιστορίας. Στόχος του σεμιναρίου είναι η 
κατανόηση, αφενός, των σχέσεων της νεότερης φιλοσοφίας με τη θρησκεία και τις 
επιστήμες και, αφετέρου, των διαλογικών αντιπαραθέσεων για βασικά 
προβλήματα στα οποία ενέκυψαν οι φιλόσοφοι της περιόδου (Θεός και κόσμος, 
ουσία, ύπαρξη, γίγνεσθαι, υπόσταση, ύλη, κίνηση, ενεργεία και δυνάμει, ψυχή και 
σώμα, δυνάμεις ή ικανότητες της ψυχής ή πνεύματος (αισθήσεις, αντίληψη, 
φαντασία, μνήμη, θυμικό, νόηση, βούληση, κρίση), διαφορά του ανθρώπου από 
τα ζώα, αιτιότητα, αναγκαιότητα και ενδεχομενικότητα, ελευθερία, πεπερασμένο 
και άπειρο, χώρος και χρόνος, διάρκεια και αιωνιότητα, απόλυτο και σχετικό, 
άτομο, εξατομίκευση και καθολικό). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο 
φοιτητής/η φοιτήτρια θα έχει εξοικειωθεί με τις θέσεις των σημαντικότερων 
φιλοσόφων της νεωτερικότητας στους θεμελιώδεις τομείς του στοχασμού τους 
και θα έχει κατανοήσει την ανάγκη αδογμάτιστης προσέγγισης κάθε ζητήματος. 

β) Το μάθημα εντάσσεται στη σύγχρονη φιλοσοφία. Στόχος του είναι η κατανόηση 
των βασικών διακυβευμάτων του ερωτήματος του υποκειμένου. Γνωρίζουμε όλοι 
ότι η έννοια του υποκειμένου [subject, sujet] αναδύεται αποφασιστικά στην 
ευρωπαϊκή σκέψη κατά τον 17ο αιώνα με τον Ντεκάρτ. Πώς πρέπει όμως να 
κατανοηθεί σήμερα η έννοια αυτή; Είναι, επί παραδείγματι, το υποκείμενο ένας 
υποδοχέας νοητικών παραστάσεων και εμπειριών (όπως ρητά θα ήθελε ο 
Ντεκάρτ) ή, μετά την επανάσταση της γλωσσική στροφής (Βιτγκενστάιν) 
οφείλουμε σήμερα να σκεφτούμε εναλλακτικές θεωρήσεις του υποκειμένου; Τι 
έχει να προσθέσει ή να τροποποιήσει η φιλοσοφία σήμερα στον παραδοσιακό 
τρόπο κατηγόρησης που προϋπέθετε ένα υποκείμενο και ένα κατηγόρημα ως 
«ιδιότητα» του υποκειμένου («Ο Σωκράτης είναι καθιστός»); Ποια είναι η 
διαφορά ανάμεσα αφενός στη φιλοσοφική έννοια του υποκειμένου, αρχαία και 
νεωτερική και αφετέρου την κοινωνιολογική και ανθρωπολογική (βλ. Μαρσέλ 
Μως, Λουί Ντυμόν κ.ά) έννοια του «ατόμου» –που ως αξία και όχι ως απλός 
εγωισμός–, δεσπόζει στην εποχή μας; Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα 
πρέπει να έχει προσεγγίσει ορισμένα από αυτά τα θεμελιώδη ζητήματα της 
έννοιας του υποκειμένου, ώστε να μην την εκλαμβάνει πια ως αυτονόητη, αλλά 
να μπορέσει να προβληματιστεί για το φιλοσοφικό, ιστορικό και ανθρωπολογικό 
της βάθος. 

γ) Το Σεμινάριο με τίτλο «Ζητήματα Αισθητικής στη Φιλοσοφία του Immanuel 
Kant» εντάσσεται στην περιοχή της Νεότερης Φιλοσοφίας. Σημείο εκκίνησής μας 
θα είναι μια γενικότερη παρουσίαση των αισθητικών θεωριών του 17ου και 18ου 
αιώνα, τόσο από την πλευρά του ορθολογισμού (νοησιαρχίας) όσο και από εκείνη 
του εμπειρισμού (με αναφορά στους Gottlieb Baumgarten, David Hume, Thomas 
Hobbes, John Locke, Anthony Ashley-Cooper Saftesbury, Edmund Burke). Στο 
κυρίως σώμα του Σεμιναρίου θα στραφούμε στην κειμενική εξέταση του Πρώτου 
Μέρους της Κριτικής της Κριτικής Δύναμης του Immanuel Kant. Στόχος μας είναι 
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να εξετάσουμε με προσοχή: την απάντηση του Καντ στην αντιπαράθεση 
υποκειμενισμού-αντικειμενισμού, τα βασικά στοιχεία της καντιανής θεωρίας για 
το ωραίο, τον χαρακτήρα της ανιδιοτελούς καλαισθητικής κρίσης, τον ρόλο της 
αναστοχαστικής κριτικής δύναμης, το αρμονικό παιχνίδι ανάμεσα στη φαντασία 
και τη διάνοια, το ζήτημα της αναγκαιότητας της καλαισθητικής κρίσης και του 
(κριτικά ιδωμένου) κοινού νου (sensus communis). Με την ολοκλήρωση του 
Σεμιναρίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν αφομοιώσει βασικά στοιχεία 
της καντιανής γνωσιοθεωρίας και της καντιανής αισθητικής θεωρίας εντάσσοντάς 
τα στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της Νεότερης Φιλοσοφίας. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ235 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 

(ΣΕΜ) 
Ώρες: 3 

 

Τίτλος Φιλοσοφία – Πολιτική – Οικονομία 

Διδάσκων Γ. Ν. Πολίτης 

Περιγραφή Η κλασική φιλοσοφία αναγνωρίζει ότι αυτή θέτει τις αρχές και τα αξιακά 
συστήματα, που εν συνεχεία η πολιτική καλείται να εφαρμόσει, συνεκτιμώντας τις 
οικονομικές τους συνέπειες. Ωστόσο, η εποχή μας είναι εποχή πρωτοκαθεδρίας 
της οικονομίας σε βάρος τόσο της πολιτικής, όσο και της φιλοσοφίας. Αντίθετα με 
αυτήν την τάση, στόχος του σεμιναρίου είναι η συνθετική μελέτη φιλοσοφίας, 
πολιτικής και οικονομίας και η ανάδειξη των μεταξύ τους συνδέσεων και της 
καταγωγικής σχέσης των δύο τελευταίων από την πρώτη. Σε γενικές γραμμές, 
ακολουθείται η κεντρική ιδέα των προγραμμάτων σπουδών Philosophy-Politics-
Economy, που εκκινούν από την πεποίθηση ότι η συνθετική μελέτη φιλοσοφίας, 
πολιτικής και οικονομίας οδηγεί στην πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση της 
κοινωνικής πραγματικότητας. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ236 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 

(ΣΕΜ) 
Ώρες: 3 

 

Τίτλος Επιστημολογία 

Διδάσκοντες α) Φ. Βασιλείου – β) Γ. Κακολύρης 

Περιγραφή α) Το Σεμινάριο «Φαινομενολογική Γνωσιοθεωρία» εστιάζει σε ένα από τα 
σημαντικότερα φιλοσοφικά ρεύματα της Σύγχρονης Φιλοσοφίας, τη 
Φαινομενολογία. Στόχος του είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στις 
κύριες ιδέες της φαινομενολογικής γνωσιοθεωρίας, στη βάση της επιλεκτικής 
μελέτης δύο σημαντικών έργων του Edmund Husserl (ιδρυτή της 
Φαινομενολογίας, 1859–1938): Το Άρθρο για την Εγκυκλοπαίδεια Britannica 
(1927) και τους Καρτεσιανούς Στοχασμούς (1931). Μεταξύ άλλων, και έχοντας ως 
κεντρικό θεματικό άξονα το πρόβλημα του γνωσιακού σχετισμού μας με την 
εξωτερική πραγματικότητα, θα  πραγματευτούμε το ζήτημα της 
αποβλεπτικότητας, της κατηγοριακής εποπτείας, και του φαινομενολογικού 
απριόρι. Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα 
έχουν γνωρίσει θεμελιακά στοιχεία της χουσερλιανής φαινομενολογίας και θα 
έχουν εξοικειωθεί τόσο με το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάδυσης αυτής της 
τελευταίας όσο και με την ανάπτυξη της εσωτερικής δυναμικής της 
φαινομενολογικής μεθοδολογίας. 
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β) Από τη στιγμή που βασικός σκοπός των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των 
φοιτητών/-ριών με τη συγγραφή φιλοσοφικών εργασιών, μεγάλη προσοχή δίνεται 
από το συγκεκριμένο σεμινάριο στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη 
συγγραφή μιας επαρκούς επιστημονικής εργασίας (δομή, επιχείρημα, 
παραπομπές, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία, αναζήτηση βιβλιογραφίας κ.λπ.). Η 
παραπάνω διαδικασία υποστηρίζεται από σειρά ασκήσεων που οι φοιτητές/-τριες 
αναλαμβάνουν να κάνουν είτε ατομικά είτε ομαδικά. Η όλη προσπάθεια 
ολοκληρώνεται με την συγγραφή της τελικής εργασίας. Τα θέματα των τελικών 
εργασιών του συγκεκριμένου σεμιναρίου σχετίζονται με το έργο του Γάλλου 
φιλοσόφου Μισέλ Φουκώ (Michel Foucault, 1926-1984), ο οποίος κατά την 
«αρχαιολογική» περίοδο του έργου του αναζητά, μεταξύ άλλων πραγμάτων, τους 
όρους συγκρότησης της επιστημονικής γνώσης σε μια ορισμένη περίοδο, ενώ 
κατά τη «γενεαλογική» του περίοδο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η 
επιστημονική γνώση διαπλέκεται με την εξουσία. Κατά τη διάρκεια του 
σεμιναρίου αναλύονται κομβικά κείμενα του Φουκώ με σκοπό την όσο το δυνατόν 
εκτενέστερη κατανόησή τους. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες θα έχουν εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις της συγγραφής μιας 
επιστημονικής εργασίας. Μέσω του αναλυτικού σχολιασμού των εργασιών τους 
από τον διδάσκοντα, οι φοιτητές/-ριες θα γνωρίζουν τα προβλήματα των 
εργασιών τους και του τι ακριβώς πρέπει να προσέξουν για τη βελτίωσή τους. Θα 
έχουν καταστεί ικανοί/-ές να προσεγγίζουν κριτικά ένα κείμενο, να εκφράζουν με 
εμπεριστατωμένο τρόπο τις απόψεις τους και να συνεργάζονται με τους 
συμφοιτητές τους στην από κοινού παρουσίαση ενός θέματος. Επίσης, θα έχουν 
καταστεί κοινωνοί βασικών θέσεων της κριτικής επιστημολογίας του Φουκώ. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ237 Δ.Μ.: 3 ECTS: 5 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Σύγχρονη Φιλοσοφία ΙΙ 

Διδάσκων Μ. Πάγκαλος 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στη σύγχρονη φιλοσοφία. Στόχος του είναι η κατανόηση 
των βασικών διακυβευμάτων της αναλυτικής παράδοσης. Ξεκινώντας από τη 
διδασκαλία του πρώιμου Βιτγκενστάιν (Τρακτάτους) θα την συνεξετάσουμε με την 
επίθεση των λογικών θετικιστών στη γλώσσα και την απόπειρά τους να 
κατασκευάσουν μια «τέλεια» γλώσσα. Ο ώριμος Βιττγκενστάιν βάλλει εναντίον 
αυτής της «τέλειας γλώσσας». Αντίθετα από τον Κουάιν και τον Ντέηβιντσον, στις 
Φιλοσοφικές Έρευνες του Βιττγκενστάιν ξεδιπλώνεται ένας αυθεντικά γλωσσικός 
ολισμός. Θα εξετάσουμε επίσης την κριτική του Ταίυλορ στον Ρόρτυ. Τέλος, θα 
δούμε πώς η Άιρις Μέρντοχ προβαίνει σε μια ηθική ανάγνωση της αναλυτικής 
στροφής στη φιλοσοφία της γλώσσας. Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα 
πρέπει (α) να έχει καταλάβει τα θεμελιώδη διακυβεύματα και κείμενα της 
αναλυτικής σκέψης, (β) να μπορεί να εφαρμόσει τα κυριότερα εννοιολογικά 
εργαλεία της και (γ) να μπορεί να κατανοήσει εφαρμογές της αναλυτικής 
φιλοσοφίας στο πεδίο της πολιτικής, αλλά και της σύγχρονης ηθικής και 
βιοηθικής. 

 
 
 
 



[97] 

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 73ΦΛΣ238 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Σύγχρονη Φιλοσοφία III: Ερμηνευτική – Φαινομενολογία 

Διδάσκουσα Φ. Βασιλείου 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στο πλαίσιο της Σύγχρονης Φιλοσοφίας και είναι 
αφιερωμένο ειδικότερα σε ζητήματα Φαινομενολογικής Αισθητικής και Θεωρίας 
της Τέχνης. Στοχεύει να φέρει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε επαφή με τη 
σκέψη σημαντικών διανοητών της φαινομενολογικής παράδοσης (Edmund 
Husserl, Roman Ingarden, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul 
Sartre) και να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν τις θεωρίες αυτών των 
τελευταίων για την αισθητική και την τέχνη, με αναφορά στη ζωγραφική, τη 
μουσική, τη λογοτεχνία, την ποίηση. Κάποια από τα ζητήματα που θα μας 
απασχολήσουν είναι: το πρόβλημα των αισθητικών αξιών, το φαινομενολογικό 
νόημα της αισθητικής ανιδιοτέλειας, η διαστρωμάτωση της συνείδησης εικόνων, 
η οντολογική διαστρωμάτωση του έργου τέχνης, η ουσία του έργου τέχνης, η 
κριτική στις καρτεσιανές προκείμενες της παραδοσιακής αισθητικής, και ο 
αποκαλυπτικός χαρακτήρας της τέχνης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν εμπεδώσει κεντρικές έννοιες και 
θεωρητικούς προβληματισμούς γνωσιολογικών και οντολογικών διαστάσεων της 
Φαινομενολογικής Αισθητικής και Θεωρίας της Τέχνης. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ239 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Φιλοσοφία του Νου 

Διδάσκουσα Φ. Βασιλείου 

Περιγραφή Το μάθημα αποτελεί γενική εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Νου. Στο πλαίσιό του 
εξετάζονται οι κυρίαρχες σύγχρονες προσεγγίσεις αναφορικά με: τη φύση του 
νου, τη σχέση του νου με το σώμα και τον εγκέφαλο, τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα των συνειδησιακών καταστάσεων, και τη δυνατότητα τεχνητής 
νοημοσύνης. Παράλληλα, παρουσιάζονται κάποια από τα σημαντικότερα 
προβλήματα που συναντά κανείς σε αυτό το πεδίο: το λεγόμενο «δύσκολο 
πρόβλημα» της συνείδησης, το πρόβλημα της αποβλεπτικότητας, και το 
πρόβλημα της νοητικής αιτιότητας. Δίνεται, επίσης, η ευκαιρία για τη διεξοδική 
συζήτηση των περίφημων επιχειρημάτων του Κινέζικου Δωματίου, της 
επιστημόνισσας Μαίρης στο μαυρόασπρο δωμάτιο, και των φαινόμενων 
ποιοτήτων των νυχτερίδων και των (φιλοσοφικών) ζόμπι. Με την ολοκλήρωση 
του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν εξοικειωθεί 
με τα βασικά οντολογικά και γνωσιοθεωρητικά θέματα γύρω από τη νοητικότητα 
και τα νοητικά φαινόμενα. 

 
Κωδικός: 73ΦΛΣ240 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Νεοελληνική Φιλοσοφία 

Διδάσκων Κ. Ηροδότου 



[98] 

Περιγραφή Παρουσιάζεται η οριοθέτηση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού ως διακριτού 
επιστημονικού πεδίου. Η φιλοσοφία κατά την περίοδο αυτή αποκτά μαχητικό 
περιεχόμενο και οδηγεί στη διάκριση μεταξύ «φιλοσόφων» και «αντι-
φιλοσόφων». Οι φιλοσοφικές αντιπαραθέσεις για το γλωσσικό ζήτημα, την 
Αρχαιότητα, τον ρόλο της θρησκείας και την έννοια της πολιτικής αποτελούν τις 
κυριότερες θεματικές του μαθήματος. Παρουσιάζεται το έργο των 
πρωταγωνιστών της (Ευγένιος Βούλγαρης, Αδαμάντιος Κοραής, Αθανάσιος 
Πάριος κ.α.). Δίνεται έμφαση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής δημόσιας 
σφαίρας μέσα από την ανάλυση των διαφορετικών σταδίων της διαμάχης 
διαφωτιστών και αντι-διαφωτιστών λογίων. Στόχος του μαθήματος είναι η 
εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αλλά και με τα κύρια ερευνητικά εργαλεία για μια 
εις βάθος μελέτη του πεδίου. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ241 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Βιοηθική 

Διδάσκων Ε. Δ. Πρωτοπαπαδάκης 

Περιγραφή Ως κλάδος της Εφαρμοσμένης Ηθικής η Βιοηθική έχει σκοπό να διευθετήσει κατά 
τρόπο λειτουργικό ηθικά ζητήματα που είτε δημιουργούνται, είτε οξύνονται, από 
την διαρκή και ραγδαία πρόοδο των επιστημών της ζωής. Η Βιοηθική αποτελεί 
σημείο συνάντησης και τομής πολλών επιστημονικών πεδίων: της νομικής, της 
ιατρικής, της θεολογίας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, κ.ά. Κεντρικός της 
άξονας, ωστόσο, παραμένει η ηθική φιλοσοφία. Στην ενότητα αυτή θα εκτεθούν 
οι κεντρικές αρχές της Βιοηθικής, και θα συζητηθούν τα κυριότερα ζητήματα με 
τα οποία αυτή απασχολείται: η διασφάλιση της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας 
του ανθρώπου, η μεγιστοποίηση του οφέλους και η ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου, και η προάσπιση της δικαιοσύνης σε έναν κόσμο που διαρκώς γίνεται 
όλο και περισσότερο περίπλοκος. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ242 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία IV: Ύστερη Αρχαιότητα 

Διδάσκουσα Ε. Περδικούρη 

Περιγραφή Η Ελληνιστική εποχή για την φιλοσοφία εκτείνεται από τον θάνατο του 
Αριστοτέλη το 322 π.Χ. έως το μέσο περίπου του 1ου αι. π.Χ. όπου έχουμε την 
οριστική έκδοση των απάντων του Αριστοτέλη από τον Ανδρόνικο τον Ρόδιο. Η 
εποχή που ακολουθεί την Ελληνιστική είναι η Ύστερη Αρχαιότητα, στην οποία 
μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιόδους: Κατά πρώτον τους αυτοκρατορικούς 
χρόνους της pax romana έως το τέλος του 2ου αι. μ.Χ.· και κατά δεύτερον, μετά 
τον θάνατο του Μάρκου Αυρηλίου, μια εποχή κρίσης, εποχή μεταβατική, που 
οδηγεί αργά αλλά σταθερά από τον Αρχαίο παγανιστικό κόσμο στον Μεσαιωνικό 
χριστιανικό κόσμο. Τους δύο πρώτους αιώνες της χριστιανικής εποχής 
αναγγεννάται ο Αριστοτελισμός. Η Περιπατητική φιλοσοφία δεν έχει να επιδείξει 
μεγάλους φιλοσόφους, αλλά έναν σημαντικό σχολιαστή, τον Αλέξανδρο 
Αφροδισιέα. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στους Περιπατητικούς, στους 
Πλατωνικούς εμφανίζεται τον 3ο μ.Χ. αι. ένας μεγάλος φιλόσοφος που 
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κατασκευάζει ένα νέο φιλοσοφικό σύστημα. Ετούτο ενσωματώνει μεν τις βασικές 
αρχές του Πλάτωνα, αλλά ο τρόπος που το κάνει και οι λύσεις που προτείνει σε 
θεμελιώδη πλατωνικά προβλήματα -και όχι μόνο- είναι καινούργια. Ο φιλόσοφος 
που κατασκευάζει αυτό το σύστημα είναι ο Πλωτίνος, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος 
της Ύστερης Αρχαιότητας που ιδρύει το ρεύμα που έχει ονομαστεί 
«Νεοπλατωνισμός». Το μάθημα θα είναι κειμενοκεντρικό. Μέσα από επιλεγμένα 
αποσπάσματα από τις Εννεάδες θα εντοπίζουμε τα προβλήματα που προτίθεται 
να λύσει ο Πλωτίνος, θα εξετάζουμε  την κριτική που ασκεί σε θέσεις των 
προγενεστέρων του φιλοσόφων και θα επισημαίνουμε την πρωτοτυπία των 
λύσεων που προτείνει. Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι 
φοιτήτριες/τητές μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εποπτεία των πρώτων 
αρχών και των κεντρικών θέσεων της γνωσιοθεωρίας και της μεταφυσικής του 
Πλωτίνου. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τητές θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν τη γνώση τους της φιλοσοφίας του Πλωτίνου για να 
μελετήσουν και τους υπόλοιπους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, τον Πορφύριο, 
τον Ιάμβλιχο, τον Πρόκλο και τον Δαμάσκιο. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ243 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Σύγχρονη Φιλοσοφία IV: Υπαρξισμός – Μεταμοντερνισμός 

Διδάσκων Γ. Κακολύρης 

Περιγραφή Κατά το μεγαλύτερο μέρος του, το μάθημα επικεντρώνεται στην υπαρκτική 
αναλυτική του Μάρτιν Χάιντεγκερ (Martin Heidegger, 1889–1976), όπως αυτή 
αναπτύσσεσαι σε ένα από τα σπουδαιότερα φιλοσοφικά έργα τού 20ού αιώνα, το 
Είναι και χρόνος. Η ενασχόληση με τη χαϊντεγκεριανή σκέψη κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος λαμβάνει τη μορφή μιας εκ του σύνεγγυς ανάγνωσης του 
συγκεκριμένου έργου. Η χαϊντεγκεριανή υπαρκτική αναλυτική εξετάζεται σε 
συνάρτηση με το έργο υπαρξιστών φιλοσόφων, όπως αυτό του Ζαν-Πωλ Σαρτρ. 
Επίσης, έμφαση θα δοθεί στη σχέση του Χάιντεγκερ με τον δάσκαλό του, πατέρα 
της φαινομενολογίας Έντμουντ Χούσσερλ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
επηρέασε το Είναι και χρόνος τη σύγχρονη γαλλική σκέψη (Λεβινάς, Ντερριντά, 
Λυοτάρ κ.ά.). Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο μάθημα βρίσκεται σε διάλογο με τα 
μαθήματα ΦΛΣ 213 Σύγχρονη Φιλοσοφία Ι: Ηπειρωτική Φιλοσοφία του 5ου 
εξαμήνου και ΦΛΣ 238 Σύγχρονη Φιλοσοφία ΙΙΙ: Ερμηνευτική-Φαινομενολογία του 
7ου εξαμήνου. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος ασχολείται με το κομβικό κείμενο 
του Ζαν-Φρανσουά Λυοτάρ (1924–1998), Η μεταμοντέρνα κατάσταση (1979) 
προκειμένου να κατανοήσει ο/η φοιτητής/-ρια τον τρόπο με τον οποίο εισήχθη ο 
όρος «μεταμοντέρνο» στη σύγχρονη σκέψη και αυτό που αρχικά ήρθε να 
σηματοδοτεί. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
θα έχουν γνωρίσει βασικές έννοιες της υπαρκτικής αναλυτικής του Μάρτιν 
Χάιντεγκερ, όπως αυτή διατυπώνεται στο έργο του Είναι και χρόνος, καθώς και 
την καινοτόμο θέση που αυτό καταλαμβάνει στην ιστορία της φιλοσοφίας. Θα 
είναι σε θέση να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη 
χαϊντεγκεριανή σκέψη και τους προγόνους της (Χούσσερλ κ.ά.), αλλά και να 
διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο το έργο επηρέασε τους επιγόνους του 
Χάιντεγκερ, αλλά και την κριτική που αυτοί του άσκησαν (Σαρτρ, Λεβινάς, 
Ντερριντά, Λυοτάρ, Άρεντ, Νανσύ κ.ά.). Επίσης, θα έχουν μάθει τον τρόπο με τον 
οποίο εισήχθη ο όρος «μεταμοντέρνο» και το περιεχόμενο που αποδόθηκε στον 
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συγκεκριμένο όρο αρχικά και πώς αυτός ήρθε να επηρεάσει τη σύγχρονη σκέψη 
στη συνέχεια. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ244 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 
(ΣΕΜ) 

Ώρες: 3 

 

Τίτλος Ζητήματα σύγχρονης φιλοσοφίας 

Διδάσκων Ι. Πρελορέντζος 

Περιγραφή Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη σύγχρονη γαλλική φιλοσοφία. Θα 
παρουσιαστούν το ιδιότυπο  θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διδασκαλία της 
φιλοσοφίας στην (μέση και ανώτατη) εκπαίδευση στη Γαλλία τους τελευταίους 
δύο αιώνες και η θεωρία του F. Worms για τις φιλοσοφικές στιγμές του 20ού αι. 
στη Γαλλία (του πνεύματος, της ύπαρξης και του διπόλου δομή-διαφορά) και για 
την παρούσα στιγμή. Θα μελετηθούν πτυχές του έργου των Bergson, Jankélévitch, 
Sartre, Merleau-Ponty, Camus, Deleuze, Ricoeur, Καστοριάδη, Marion, Jaquet και 
Sabot στα εξής πεδία: οντολογία, γνωσιοθεωρία, φιλοσοφική ανθρωπολογία, 
ηθική, αισθητική και κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία. Το σεμινάριο αποβλέπει 
στην κατανόηση α) της άρρηκτης σχέσης της φιλοσοφίας με το εκτός της 
(επιστήμες, τέχνες, λογοτεχνία, πολιτική), ιδίως από την περίοδο 1930-1960, και 
β) των λόγων που οδήγησαν στη μετάβαση από τη μια φιλοσοφική στιγμή στην 
άλλη βάσει ρήξεων αλλά και γόνιμων ανακτήσεων θεωριών προηγούμενων 
φιλοσόφων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν 
εξοικειωθεί με βασικές θεωρίες σημαντικών σύγχρονων φιλοσόφων, θα έχουν 
κατανοήσει την ανάγκη αδογμάτιστης προσέγγισης των προβλημάτων και θα 
έχουν μυηθεί στη συγγραφή εργασιών πανεπιστημιακών προδιαγραφών. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ245 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 
(ΣΕΜ) 

Ώρες: 3 

 

Τίτλος Φιλοσοφία της Τεχνολογίας 

Διδάσκουσα Μ. Χωριανοπούλου 

Περιγραφή Κειμενοκεντρική προσέγγιση ηθικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την 
αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως αυτά αναδεικνύονται σε κείμενα 
σύγχρονων ηθικών φιλοσόφων. Το ζήτημα της Ηθικής της ευθύνης για τις 
μελλοντικές γενεές, ζητήματα που αφορούν στα δικαιώματα της αγέννητης ζωής, 
ευθανασία, γενετική μηχανική, τροποποίηση γονιδιώματος, γενικώς ζητήματα 
βιοηθικής με έμφαση στην ιατρική ηθική και άλλα ηθικά ζητήματα θα αναλυθούν 
και θα συζητηθούν επί τη βάσει αντιπροσωπευτικών σχετικών κειμένων του Hans 
Jonas, του Michael Sandel, του Tom Beauchamp, του Ronald Dworkin και άλλων. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ246 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 
(ΣΕΜ) 

Ώρες: 3 

 

Τίτλος Φιλοσοφία της Γλώσσας 

Διδάσκων Μ. Πάγκαλος 
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Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στη σύγχρονη φιλοσοφία. Στόχος του είναι η κατανόηση 
των βασικών διακυβευμάτων της αναλυτικής παράδοσης της φιλοσοφίας της 
γλώσσας αλλά και η συνομιλία με την έτερη μεγάλη παράδοση για τη φιλοσοφία 
της γλώσσας του 20ου αιώνα, δηλονότι τη φαινομενολογική. Ξεκινώντας έτσι από 
τη διδασκαλία του πρώιμου Βιτγκενστάιν (Τρακτάτους) θα παρακολουθήσουμε τη 
συναρπαστική πορεία που τον οδήγησε στην αντίληψη που κυριαρχεί στο ύστερο 
έργο του, δηλαδή ότι η «γλώσσα είναι κοινωνική πράξη» και, επομένως, η 
ανάλυσή του νοήματος προϋποθέτει την ανάλυση των πρακτικών και των θεσμών 
μιας κοινωνίας (Φιλοσοφικές έρευνες). Η βιτγκενσταϊνική αυτή αντίληψη για το 
νόημα θα συνεξεταστεί με τις απόψεις του Π. Ρικαίρ (γλώσσα και εαυτός) και του 
Εμ. Λεβινάς (γλώσσα και άλλος). Έτσι, τελικά, με το πέρας του μαθήματος ο 
φοιτητής θα πρέπει (α) να έχει καταλάβει τα θεμελιώδη διακυβεύματα της 
φιλοσοφίας της γλώσσας, (β) να μπορεί να αντιληφθεί την έννοια της «γλωσσικής 
στροφής», η οποία «βλέπει» το νόημα έξω από τη σφαίρα των «νοητικών 
εικόνων» και (γ) να μπορεί, μέσω της προτεραιότητας της γλώσσας, να συσχετίσει 
φιλοσόφους εκ πρώτης όψεως ασυσχέτιστους, όπως οι παραπάνω, και να 
ωφεληθεί από τον πλούτο αυτών των συσχετίσεων. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ247 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 
(ΣΕΜ) 

Ώρες: 3 

 

Τίτλος Φιλοσοφία του Πολιτισμού και Αισθητική 

Διδάσκοντες α) Γ. Αραμπατζής – β) Ά. Λάζου – γ) Γ. Μπαρμπαρούσης 

Περιγραφή α) Το μάθημα είναι εστιασμένο στη διάκριση κουλτούρας και πολιτισμού (Kultur 
– Zivilisation) και στην ιδέα ότι ο η πρώτη συνιστά τον πολιτισμό από την άποψη 
της καθημερινότητας, ενώ, στη διάρκεια αυτής της διεργασίας, δεν μπορεί να 
διακριθεί από φαινόμενα εξαναγκασμού ή απλώς ηθικής δέσμευσης που είναι 
προσδιοριστικά του υποκειμένου και της ετερόνομης δόμησής του. Η κουλτούρα 
υπό αυτήν την έννοια γίνεται αντιληπτή ως ένας στοχασμός του έξω με κυρίαρχες 
και κυριαρχικές κονστρουκτιβιστικές αποβλεπτικότητες. Το αισθητικό κριτήριο, 
στη συνέχεια του Φρήντριχ Νίτσε και άλλων στοχαστών, εγκαταλείπει τον χώρο 
της (υπερβατικής) ωραιότητας για να αποκτήσει τις διαστάσεις μιας 
ανησυχητικής ανοικειότητας, σύστοιχης προς τον εξαναγκασμό ή την ηθικότητα 
της κάθε κουλτούρας. Το πρόβλημα διευρύνεται προς την πλευρά μιας 
σύγχρονης οντολογίας του κονστρουκτιβισμού, η οποία δεν μπορεί να είναι 
ανεξάρτητη της τεχνολογικής αρχειοθέτησης του κόσμου. Η νέα αυτή αισθητική, 
κύρια δίοδος προς την οντολογία, είναι κατά βάση εικονική και αντίστοιχη προς 
ένα οπτικό σύμπλεγμα με φιλοδοξίες παγκόσμιας επικράτησης. Η θεωρησιακή 
διάσταση της τεχνολογίας φαίνεται να υπολογίζει και καθυποτάσσει εν μέρει τη 
φαινομενολογική σάρκα. 

β) Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα εξετασθούν οι όροι Πολιτισμός-Αισθητική και 
οι χρήσεις τους στην ιστορία της φιλοσοφίας. Θα αναπτυχθούν οι εννοιολογικοί 
δεσμοί μεταξύ τέχνης, φιλοσοφίας & πολιτισμού, ενώ θα παρακολουθήσουμε με 
αναγνώσεις πρωτότυπων κειμένων φιλοσόφων απόψεις φιλοσόφων περί τέχνης 
και πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται 
μέσα από το διάλογο και την ερμηνευτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργων 
τέχνης (με έμφαση στο αρχαίο δράμα) να αναπτύξουν τον δικό του 
προβληματισμό και να προχωρήσουν σε συγγραφή και παρουσίαση δοκιμίων. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται κείμενα των Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Kant, Hegel, 
Schopenhauer, Nietzsche, Cassirer, Langer, Adorno, Benjamin, Brecht κ.ά. 

γ) Στο σεμινάριο θα εξεταστούν θέματα της φιλοσοφίας του πολιτισμού που 
απασχόλησαν την ευρωπαϊκή σκέψη κυρίως μετά την εμφάνιση στην Ευρώπη του 
πνευματικού κινήματος του Διαφωτισμού, που συνοδεύτηκε από τη ρήξη με τις 
παραδοσιακές αντιλήψεις για τον πολιτισμό, τον άνθρωπο, τη γνώση και την 
οργάνωση των κοινωνιών. Επίσης θα εξεταστούν κυρίως οι απόψεις του Ρουσώ 
για τη δημιουργία και την οργάνωση των κοινωνιών και για την προέλευση, τα 
θεμέλια και τη νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας. Στο σεμινάριο θα γίνεται 
και εξέταση και ανάλυση μέσα από τις εργασίες που αναλαμβάνουν οι 
φοιτητές/φοιτήτριες με την αντίστοιχη καθοδήγηση. 

 

Κωδικός: 73ΦΛΣ248 Δ.Μ.: 3 ECTS: 9 Κατηγορία: ΥΕ 
(ΣΕΜ) 

Ώρες: 3 

 

Τίτλος Ζητήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 

Διδάσκων Ε. Τριανταφύλλου 

Περιγραφή Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη Λογική του Αριστοτέλη, όπως αυτή 
αναπτύσσεται και εκτίθεται στο Όργανο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα 
Αναλυτικά Πρότερα. Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της Λογικής του Αριστοτέλη, η διερεύνηση του τρόπου που αυτά 
αναδύθηκαν, και η αποτίμηση της επίδρασης που άσκησαν στην ιστορική εξέλιξη 
του φιλοσοφικού γίγνεσθαι. Θέματα: τύποι Αριστοτελικών προτάσεων και οι 
μεταξύ τους συσχετισμοί (αντιφατικότητας, εναντιότητας, υπεναντιότητας, 
υπαλληλίας), η έννοια του συλλογισμού και οι σχετικοί ορισμοί, η διάκριση των 
συλλογισμών σε σχήματα, μέθοδοι αναγωγής των συλλογισμών του δεύτερου και 
τρίτου σχήματος σε αυτούς του πρώτου, η μέθοδος της έκθεσης και τα σχετικά 
ερμηνευτικά προβλήματα, η διάκριση μεταξύ βεβαιωτικών – αποδεικτικών – 
προβληματικών προτάσεων και συλλογισμών, η τροπική συλλογιστική. Με την 
ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με τις θεμελιώδεις 
έννοιες της Λογικής του Αριστοτέλη. Επίσης, θα έχουν αποκτήσει εικόνα για την 
καθοριστική επίδραση που αυτή άσκησε στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφίας. 

 
 
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 73ΦΛΣ249 Δ.Μ.: 17 ECTS: 17 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες:  
 

Τίτλος Πτυχιακή Εργασία 

Διδάσκων Επόπτης/Επόπτρια της πτυχιακής εργασίας 

Περιγραφή --- 

ή 

Κωδικός: 73ΦΛΣ250 Δ.Μ.: 17 ECTS: 17 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 
 

Τίτλος Πρακτική Άσκηση (σε Εργαστήρια του Τμήματος ή στο πλαίσιο ΕΣΠΑ, ΑΤΛΑΣ ή 
άλλου θεσμικού φορέα) 
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Διδάσκων Επόπτης/Επόπτρια της πρακτικής άσκησης 

Περιγραφή --- 

ή 

Κωδικός: 

κωδικοί των επιλεγμένων 
μαθημάτων και του 

επιλεγμένου σεμιναρίου 

Δ.Μ.: 
συνολικά 17 

ECTS: 
συνολικά 17 

Κατηγορία: 

ΥΠ 

Ώρες: 
συνολικά 9 

 

Τίτλος Δύο μαθήματα και ένα σεμινάριο: 

επιλογή από τα μαθήματα και τα σεμινάρια του ΣΤ΄ εξαμήνου του Τμήματος 
Φιλοσοφίας 

Διδάσκων Διδάσκων/Διδάσκουσα τα μαθήματα και το σεμινάριο 

Περιγραφή --- 
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6.2 Περιεχόμενο μαθημάτων φιλοσοφίας σε άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής 
Σχολής 

 
 

I. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 74ΦΛΣ001 Δ.Μ.: 3 ECTS: 3 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Διδάσκων Γ. Ηλιόπουλος 

Περιγραφή Το μάθημα αποσκοπεί σε μια πρωτογενή εξοικείωση των φοιτητών με την αρχαία 
ελληνική φιλοσοφία στις βασικές διαστάσεις και φάσεις της. Ειδικότερα 
εξετάζονται: α. οι μεθοδολογικές και κειμενικές προϋποθέσεις της ενασχόλησης 
με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία ιδίως σε σχέση με τη γένεση της φιλοσοφίας 
και την αντίθεση μύθου-λόγου, β. οι μείζονες φιλόσοφοι της περιόδου των 
προσωκρατικών (Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Ηράκλειτος, Πυθαγόρας και 
Πυθαγόρειοι, Παρμενίδης και Ελεατική Σχολή, Εμπεδοκλής, Αναξαγόρας, 
Δημόκριτος), γ. το κίνημα των σοφιστών στο πλαίσιο του πνευματικού και 
πολιτικού κλίματος της εποχής του, δ. η πολλαπλά προσεγγίσιμη φιλοσοφία του 
Σωκράτη. Η κύρια εστίαση του μαθήματος θα είναι η πλατωνική και η 
αριστοτελική φιλοσοφία, τόσο ως προς την κριτική διάσταση της συγκρότησής 
τους, όσο και ως προς τη διαχρονικής σημασίας πρωτοτυπία τους, αλλά και ως 
αφετηρίες της πρόσληψης της προγενέστερης φιλοσοφίας. Τέλος, εξετάζονται 
συνοπτικά οι κινήσεις και τα ρεύματα που εντάσσονται στην ύστερη κλασική και 
την πρώιμη ελληνιστική περίοδο (κυνικοί, κυρηναϊκοί, στωικοί, επικούρειοι). Με 
την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει μιαν 
ολοκληρωμένη επίγνωση της εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και θα 
έχουν καλλιεργήσει την ικανότητα κριτικής προσέγγισης των θεμελιωδών 
ερωτημάτων που αυτή ανέδειξε. 

 
 

 
II. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 60ΚΦΣ84 (ΥΠ) 

                  60ΜΦΣ84 (ΥΠ) 

                60ΓΦΣ84 (ΥΕ) 

Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΠ, ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 

Διδάσκων Π. Πανταζάκος 
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Περιγραφή Εξετάζονται συστηματικά η γέννηση της φιλοσοφίας και ο ορισμός της, οι 
διαφορές μεταξύ φιλοσοφίας από τη μια και θεολογίας, τέχνης και επιστήμης 
από την άλλη, η ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφίας, η αντιπαλότητα μεταξύ 
φιλοσοφίας και ανατολικής σοφίας, οι κλάδοι της φιλοσοφίας. Σε επίπεδο 
Μεταφυσικής εξετάζονται το πρόβλημα περί της αρχής του κόσμου και οι 
αποδείξεις περί υπάρξεως του Θεού, η διαπάλη ονοματοκρατίας, 
πραγματοκρατίας, ομοιοκρατίας, ο χρόνος και ο χώρος, το σώμα και η ψυχή, ο 
ψυχολογισμός, η συνείδηση και η προσωπική ταυτότητα. Σε επίπεδο 
Γνωσιολογίας εξετάζονται οι θεωρίες: ορθολογισμός, εμπειρισμός, προηγητικός 
και επακολουθητικός σκεπτικισμός, η κριτική θεωρία, ο φαινομενισμός, οι 
βιολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις της γνώσης, όπως και οι θεωρίες για την 
αλήθεια. Σε επίπεδο Ηθικής εξετάζονται οι πρωτογενείς θεωρίες: γνωστική, 
ηδονιστική, αρετολογική, αυτοσυντηρησιακή, δεοντολογική, ωφελιμιστική, 
ενορατική, όπως και οι δευτερογενείς θεωρίες: συναισθηματική, 
επιτακτικοκρατική, περιγραφική, αναλυτική. Σε επίπεδο Αισθητικής εξετάζονται 
το κάλλος και η λειτουργία της μίμησης, η ανιδιοτέλεια, τα χαρακτηριστικά και οι 
εκφάνσεις του ωραίου, η τέχνη ως αυτοσκοπός και ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός. 

 
 
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 60ΚΦΣ85 

                 60ΓΦΣ85 

Δ.Μ.: 3 ECTS: 2 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Διδάσκων Ι. Καλογεράκος 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στην Ιστορία της Φιλοσοφίας και εστιάζει στην ελληνική 
φιλοσοφία στον αρχαίο κόσμο, από τις απαρχές της έως την ύστερη αρχαιότητα. 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με βασικές 
έννοιες και θεωρίες της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, καθώς και η προσέγγιση 
του στοχασμού σημαντικών εκπροσώπων της. Ειδικότερα εξετάζονται: (α) Η 
έννοια, η σημασία και οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας· οι πηγές 
πληροφοριών για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία· η ιστορική γέννηση της 
φιλοσοφίας και οι πρόδρομοί της· η θεματολογία της αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας. (β) Ιστορική εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας: πρώιμη 
ελληνική φιλοσοφία (προσωκρατικοί και σοφιστές)· αττική φιλοσοφία (Σωκράτης, 
Πλάτων, Αριστοτέλης), ελάσσονες Σωκρατικοί· ελληνιστική φιλοσοφία 
(Επικούρειοι, Στωικοί, Σκεπτικοί)· φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας (μέσος 
πλατωνισμός και νεοπλατωνισμός). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 
φοιτήτριες/φοιτητές θα έχουν κατανοήσει κύριες θέσεις της αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας, θα έχουν γνωρίσει σημαντικούς εκπροσώπους της και θα μπορούν 
να κρίνουν την επίδρασή τους στο μεταγενέστερο φιλοσοφικό στοχασμό. 

 

Κωδικός: 60ΜΦΣ86 

                60ΓΦΣ86 

Δ.Μ.: 3 ECTS: 2 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Μεσαιωνική Φιλοσοφία 
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Διδάσκων Γ. Στείρης 

Περιγραφή Το πλαίσιο ανάπτυξης της μεσαιωνικής φιλοσοφίας: φιλοσοφία και 
χριστιανισμός, βασικές έννοιες (αιωνιότητα, ιεραρχία, αυθεντία), μεταφράσεις 
αρχαίων κειμένων στα λατινικά, σχολές και πανεπιστήμια. Πρώιμη μεσαιωνική 
φιλοσοφία: Augustinus, Ψευδο-Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Boethius, Joannes 
Eriugena κ.ά. Η εισαγωγή του Αριστοτέλη στα μεσαιωνικά πανεπιστήμια και η 
σύνθεση του Tommaso d’Aquino. Λογική: σχολαστική λογική, σημαντική, 
τροπικότητες. Μεταφυσική – Επιστημολογία: Θεός, ουσία και ύπαρξη, το 
πρόβλημα των καθόλου, ενορατική και αφηρημένη κατάληψη, αποδεικτική 
επιστήμη, ψυχή. Φιλοσοφία της φύσης: η εικόνα του κόσμου, το πρόβλημα της 
κίνησης, οι καταδίκες του 1277. Φιλοσοφία του νου: αίσθηση, διάνοια, φαντασία. 
Ηθική: ελεύθερη βούληση και επιλογή, ευδαιμονία, συνείδηση, φυσικό δίκαιο. 
Πολιτική: δίκαιο, διακυβέρνηση, κράτος. Αραβική και εβραϊκή φιλοσοφία: 
διαμόρφωση, ρεύματα, σημαντικότεροι εκπρόσωποι. 

 
 

 
III. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 63ΦΣ Y 20 Δ.Μ.: 3 ECTS: 6 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Διδάσκων Π. Πανταζάκος 

Περιγραφή Εξετάζεται η σοφιστική κίνηση και οι επιδράσεις της. Ειδικότερα διερευνώνται οι 
έννοιες: φυσική θεολογία, φυσικό δίκαιο, νόμος-φύση, αντιλογική-διαλεκτική, 
σκεπτικισμός, αγνωσιαρχία, αλήθεια κλπ., τόσο καθαυτές όσο και ως προς την 
επιρροή τους στη λογοτεχνία (Σοφοκλής, Ευριπίδης, Αριστοφάνης κ.ά.). Στο 
πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται εκλεκτικά και αναλόγως προς τη θεματική 
συνάφεια, οι ιδέες μιας πλειάδας φιλοσόφων, οι οποίοι είτε προηγήθηκαν είτε 
ανήκουν είτε διαδέχτηκαν τους σοφιστές όπως: Ξενοφάνης, Αναξαγόρας, 
Δημόκριτος, Ηράκλειτος, Πρόδικος, Ιππίας, Πρωταγόρας, Γοργίας, Ξενιάδης, 
Λυκόφρων, Κριτίας, Θρασύμαχος, Αντιφών, Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης κ.ά. 

 
 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

Κωδικός: 63ΦΣ16 Δ.Μ.: 3 ECTS: 6 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας 

Διδάσκων Ε. Δ. Πρωτοπαπαδάκης 

Περιγραφή Η γέννηση της νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Η θέσπιση της νέας 
επιστημονικής μεθόδου από τον Bacon. Descartes, Leibniz, και Baruch Spinoza: 
υπόσταση και ουσία – η ύπαρξη του Θεού. Η φιλοσοφική σκέψη του Hobbes και 
οι πλατωνιστές του Cambridge. Βρετανικός εμπειρισμός (Locke, Berkeley, Hume). 
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Ορθολογισμός. Γερμανικός ιδεαλισμός και οι επίγονοί του (Collingwood κ.ά.). Η 
ηθική και η γνωσιοθεωρία του Immanuel Kant. Ευρωπαϊκός και Σκωτικός 
διαφωτισμός (Hutcheson, Smith, κ. ά.). 

 
 

 
IV. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Δ΄, ΣΤ΄, Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ) 
 

Κωδικός: 64ΦΣ807 Δ.Μ.: 3 ECTS: 3 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία 

Διδάσκων Γ. Μπαρμπαρούσης 

Περιγραφή Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ιστορία της ευρωπαϊκής φιλοσοφικής σκέψης 
από την αυτονόμησή της από τη θεολογία (14ο αιώνα) μέχρι και τα τέλη του 18ου 
αιώνα. Σκοπός του μαθήματος να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες την πορεία αυτής 
της εξέλιξης, να κατανοήσουν και να μελετήσουν βασικά φιλοσοφικά 
προβλήματα που την απασχόλησαν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι σχέσεις της 
ευρωπαϊκής φιλοσοφίας με την αρχαία ελληνική και τη μεσαιωνική φιλοσοφία, 
καθώς και οι επιδράσεις που δέχθηκε από αυτές, αλλά και η διαφοροποίησής της 
στη συνέχεια. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν 
κατανοήσει την εξέλιξη της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, καθώς και τον ρόλο της στη 
διαμόρφωση του νεώτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού και τις επιδράσεις της στη 
σύγχρονη φιλοσοφία. 

 
 

 
V. ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 

 
Κωδικός: 65ΦΣ16 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας 

Διδάσκων Γ. Ηλιόπουλος 

Περιγραφή Στο μάθημα επιχειρείται η κριτική ανασύνθεση της εξέλιξης της νεότερης 
ευρωπαϊκής φιλοσοφίας από την πρώιμη φάση της έως και τα μέσα του 19ου 
αιώνα, με εστίαση στη θεωρητική και την πρακτική φιλοσοφία, εκλαμβανόμενες 
τόσο ως προς την αυτονομία, όσο και ως προς την ενότητά τους. Αρχικά 
σκιαγραφείται το κλίμα κυριαρχίας αλλά και αμφισβήτησης του μεταφυσικού 
δογματισμού και της θεολογικής αυθεντίας των απαρχών της περιόδου, 
προκειμένου στη συνέχεια να παρουσιαστεί συγκεκριμένα η πρωτοποριακή και 
παρ’ όλα ταύτα συμβιβαστική φιλοσοφία του Ντεκάρτ. Τα επόμενα βήματα 
στρέφονται στην εξήγηση των διαδοχικών μεταβάσεων – μέσω της κριτικής και 
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του ορθολογικού διαλόγου και υπό την επίδραση υπερκείμενων κοινωνικο-
πολιτικών συνθηκών – στις φιλοσοφίες που χαρακτήρισαν την περαιτέρω εξέλιξη 
και δη σε εκείνες των Σπινόζα, Πασκάλ, Λάιμπνιτς, Μπέικον, Χομπς, Λοκ, 
Μπέρκλεϊ, Χιουμ, Βολταίρου, Ρουσσώ, Καντ, Φίχτε, Σέλλινγκ, Χέγκελ, 
Σοπενχάουερ, Φόιερμπαχ και Μαρξ. Η ολοκλήρωση του μαθήματος θα 
ισοδυναμεί με την επίτευξη μιας ουσιαστικής εξοικείωσης των φοιτητών με τις 
βασικές ιδέες και τα προβλήματα που ανέδειξε η εν λόγω σημαντική περίοδος 
της ιστορίας της φιλοσοφίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση 
μεταξύ φιλοσοφικών και λογοτεχνικών-καλλιτεχνικών ρευμάτων. 

 

Κωδικός: 65ΦΣ78 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Νεότερη και Σύγχρονη Αισθητική 

Διδάσκουσα Ά. Λάζου 

Περιγραφή Εισαγωγή στην ιστορία και το περιεχόμενο της Αισθητικής ως φιλοσοφικού 
κλάδου ξεκινώντας από τον 18ο αιώνα. Θα εξετασθούν η σχέση της αισθητικής με 
την φιλοσοφία της τέχνης, η έννοια της τέχνης, ενώ επίσης θα αναλυθούν βασικές 
έννοιες-θεματικές, όπως μίμηση, αναπαράσταση, εικόνα, έκφραση, 
δημιουργικότητα, αισθητικές αξίες, αισθητική και ηθική, φύση και περιβάλλον, 
τεχνολογία, νους/ψυχή, πράξη, αλήθεια και πραγματικότητα, φαντασία, 
αισθητική εμπειρία, κριτική και σύγχρονες καλλιτεχνικές επαναστάσεις. Άλλα 
ζητήματα του μαθήματος είναι νεότερες αισθητικές θεωρίες και σχετικές απόψεις 
των Baumgarten, Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Plechanov, Adorno, 
Lukács, Wittgenstein, Dewey, οι αισθητικές κατηγορίες, η αισθητική πρόσληψη, 
τα κριτήρια αποτίμησης του έργου τέχνης, απόψεις των Lyotard, Derrida, 
Foucault, Habermas, Benjamin, σε σχέση με την νεωτερικότητα και την μετα-
νεωτερικότητα. Παράλληλα, στη διάρκεια των μαθημάτων διεξάγεται 
διαδραστικό σεμινάριο (με έμφαση στις παραστατικές τέχνες και τη φιλοσοφική 
προσέγγιση της επί σκηνής δράσης του ηθοποιού με βάση κείμενα των Diderot, 
Kleist, Nietzsche, Stanislavski, Brecht, Grotowski και συγκεκριμένα παραστασιακά 
παραδείγματα από το σύγχρονο θέατρο των Beckett, Müller, Τερζόπουλου κ. ά. 
και κατά τις προτάσεις των φοιτητών/τριών). 

 
 

ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
 

Κωδικός: 65ΦΣ20 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Διδάσκων Ι. Καλογεράκος 

Περιγραφή Το μάθημα εντάσσεται στην Ιστορία της Φιλοσοφίας και εστιάζει στην ελληνική 
φιλοσοφία στον αρχαίο κόσμο, από τις απαρχές της έως την ύστερη αρχαιότητα. 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/φοιτητών με βασικές 
έννοιες και θεωρίες της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, καθώς και η προσέγγιση 
του στοχασμού σημαντικών εκπροσώπων της. Ειδικότερα εξετάζονται: (α) Η 
έννοια, η σημασία και οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας· οι πηγές 
πληροφοριών για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία· η ιστορική γέννηση της 
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φιλοσοφίας και οι πρόδρομοί της· η θεματολογία της αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας. (β) Ιστορική εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας: πρώιμη 
ελληνική φιλοσοφία (προσωκρατικοί και σοφιστές)· αττική φιλοσοφία (Σωκράτης, 
Πλάτων, Αριστοτέλης), ελάσσονες Σωκρατικοί· ελληνιστική φιλοσοφία 
(Επικούρειοι, Στωικοί, Σκεπτικοί)· φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας (μέσος 
πλατωνισμός και νεοπλατωνισμός). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι 
φοιτήτριες/φοιτητές θα έχουν κατανοήσει κύριες θέσεις της αρχαίας ελληνικής 
φιλοσοφίας, θα έχουν γνωρίσει σημαντικούς εκπροσώπους της και θα μπορούν 
να κρίνουν την επίδρασή τους στο μεταγενέστερο φιλοσοφικό στοχασμό. 

 

Κωδικός: 65ΦΣ12 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΥΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Πολιτική Φιλοσοφία 

Διδάσκουσα Μ. Χωριανοπούλου 

Περιγραφή Το μάθημα εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ιστορική ανασκόπηση των βασικών 
θεωριών περί τα δικαιώματα ήδη από την Αρχαιότητα και την παρουσίαση των 
σημαντικότερων θεωριών του φυσικού δικαίου, με έμφαση σε αυτές που 
αναδύθηκαν κατά τη Νεωτερικότητα και αποτελούν το θεμέλιο του σύγχρονου 
δυτικού πολιτισμού. Έμφαση δίδεται στην παράδοση του Διαφωτισμού και του 
Φιλελευθερισμού, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τη συμβολή 
αυτών των παραδόσεων στη διαμόρφωση της δικαιωματοκεντρικής θεώρησης 
που διακρίνει την εποχή μας. Επιπλέον εστιάζεται στις θεωρητικές προσεγγίσεις 
που αναπτύχθηκαν κατά τον εικοστό αιώνα, ως απάντηση σε συγκεκριμένα 
ιστορικά γεγονότα, καθώς και στις πρακτικές, νομικές και φιλοσοφικές 
προκλήσεις που ανέκυψαν μετά την εμβληματική Διακήρυξη των Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων (1948). Η υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων ενισχύθηκε 
σημαντικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η πολιτική φιλοσοφία αυτής 
της περιόδου τα ενέταξε δημιουργικά στον προβληματισμό της. Συνεπώς, 
αναδεικνύονται οι κυριότερες φιλελεύθερες και ελευθεροκρατικές προσεγγίσεις, 
κυρίως από τον αγγλοσαξωνικό χώρο, και εξετάζονται υπό το πρίσμα επίκαιρων 
ηθικών προβληματισμών. 

 
 

 
VI. ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 

 
Κωδικός: 72ΦΣ16 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΕΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας 

Διδάσκων Γ. Μπαρμπαρούσης 

Περιγραφή Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ιστορία της ευρωπαϊκής φιλοσοφικής σκέψης 
από την αυτονόμησή της από τη θεολογία (14ο αιώνα) μέχρι και τα τέλη του 18ου 
αιώνα. Σκοπός του μαθήματος να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες την πορεία αυτής 
της εξέλιξης, να κατανοήσουν και να μελετήσουν βασικά φιλοσοφικά 
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προβλήματα που την απασχόλησαν. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι σχέσεις της 
ευρωπαϊκής φιλοσοφίας με την αρχαία ελληνική και τη μεσαιωνική φιλοσοφία, 
καθώς και οι επιδράσεις που δέχθηκε από αυτές, αλλά και η διαφοροποίησής της 
στη συνέχεια. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν 
κατανοήσει την εξέλιξη της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, καθώς και τον ρόλο της στη 
διαμόρφωση του νεώτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού και τις επιδράσεις της στη 
σύγχρονη φιλοσοφία. 

 

Κωδικός: 72ΦΣ78 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΕΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Νεότερη και Σύγχρονη Αισθητική 

Διδάσκουσα Ά. Λάζου 

Περιγραφή Εισαγωγή στην ιστορία και το περιεχόμενο της Αισθητικής ως φιλοσοφικού 
κλάδου ξεκινώντας από τον 18ο αιώνα. Θα εξετασθούν η σχέση της αισθητικής με 
την φιλοσοφία της τέχνης, η έννοια της τέχνης, ενώ επίσης θα αναλυθούν βασικές 
έννοιες-θεματικές, όπως μίμηση, αναπαράσταση, εικόνα, έκφραση, 
δημιουργικότητα, αισθητικές αξίες, αισθητική και ηθική, φύση και περιβάλλον, 
τεχνολογία, νους/ψυχή, πράξη, αλήθεια και πραγματικότητα, φαντασία, 
αισθητική εμπειρία, κριτική και σύγχρονες καλλιτεχνικές επαναστάσεις. Άλλα 
ζητήματα του μαθήματος είναι νεότερες αισθητικές θεωρίες και σχετικές απόψεις 
των Baumgarten, Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Plechanov, Adorno, 
Lukács, Wittgenstein, Dewey, οι αισθητικές κατηγορίες, η αισθητική πρόσληψη, 
τα κριτήρια αποτίμησης του έργου τέχνης, απόψεις των Lyotard, Derrida, 
Foucault, Habermas, Benjamin, σε σχέση με την νεωτερικότητα και την μετα-
νεωτερικότητα. Παράλληλα, στη διάρκεια των μαθημάτων διεξάγεται 
διαδραστικό σεμινάριο (με έμφαση στις παραστατικές τέχνες και τη φιλοσοφική 
προσέγγιση της επί σκηνής δράσης του ηθοποιού με βάση κείμενα των Diderot, 
Kleist, Nietzsche, Stanislavski, Brecht, Grotowski και συγκεκριμένα παραστασιακά 
παραδείγματα από το σύγχρονο θέατρο των Beckett, Müller, Τερζόπουλου κ. ά. 
και κατά τις προτάσεις των φοιτητών/τριών). 

 
Κωδικός: 72ΦΛΣ202 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΕΕ Ώρες: 3 

 

Τίτλος Γνωσιοθεωρία 

Διδάσκων Γ. Ν. Πολίτης – Γ. Μπαρμπαρούσης 

Περιγραφή Ποιο είναι το ακριβές νόημα του όρου «γνώση»; Tι υποστηρίζουν διαφορετικές 
θεωρίες σχετικά με τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις απόκτησης έγκυρης 
γνώσης; Θεμελίωση της γνώσης στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ιδεαλισμός και 
εμπειρισμός. Η μάθηση ως ανάμνηση και η μάθηση μέσω των αισθήσεων. 
Διάκριση μεταξύ επιστημονικής και φιλοσοφικής γνώσης. Ζητήματα νεότερης και 
σύγχρονης γνωσιοθεωρίας, όπως τίθενται από τον επιστημονισμό, τον 
ιστορικισμό και την αναλυτική φιλοσοφία. Κύκλος της Βιέννης και 
διαψευσιμότητα. «Επιστημονικές επαναστάσεις» και «αναρχική επιστημολογία». 
Μεταμοντερνισμός, ανορθολογική γνώση και ανοησία. Tεχνητή νοημοσύνη και 
τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. 
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ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
 

Κωδικός: 72ΚΟΙ011 Δ.Μ.: 3 ECTS: 6 Κατηγορία: ΥΠ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 

Διδάσκων Π. Πανταζάκος 

Περιγραφή Εξετάζεται η σοφιστική κίνηση και οι επιδράσεις της. Ειδικότερα διερευνώνται οι 
έννοιες: φυσική θεολογία, φυσικό δίκαιο, νόμος-φύση, αντιλογική-διαλεκτική, 
σκεπτικισμός, αγνωσιαρχία, αλήθεια κλπ., τόσο καθαυτές όσο και ως προς την 
επιρροή τους στη λογοτεχνία (Σοφοκλής, Ευριπίδης, Αριστοφάνης κ.ά.). Στο 
πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται εκλεκτικά και αναλόγως προς τη θεματική 
συνάφεια, οι ιδέες μιας πλειάδας φιλοσόφων, οι οποίοι είτε προηγήθηκαν είτε 
ανήκουν είτε διαδέχτηκαν τους σοφιστές όπως: Ξενοφάνης, Αναξαγόρας, 
Δημόκριτος, Ηράκλειτος, Πρόδικος, Ιππίας, Πρωταγόρας, Γοργίας, Ξενιάδης, 
Λυκόφρων, Κριτίας, Θρασύμαχος, Αντιφών, Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης κ.ά. 

 

Κωδικός: 72ΦΣ12 Δ.Μ.: 3 ECTS: 4 Κατηγορία: ΕΕ Ώρες: 3 
 

Τίτλος Πολιτική φιλοσοφία 

Διδάσκων Κ. Ηροδότου 

Περιγραφή Για ποια πράγματα και πώς είμαστε υπεύθυνοι; Το μάθημα επιχειρεί να 
απαντήσει σε αυτό το ερώτημα προσεγγίζοντας χαρακτηριστικές θεματικές της 
σύγχρονης ηπειρωτικής φιλοσοφίας, με έμφαση στον δομισμό και τον 
μεταδομισμό, όπως ουτοπία, Επανάσταση, δίκαιο, αντίσταση κ.α. Μέσω αυτών 
των θεματικών θα παρουσιαστούν και θα εξεταστούν κριτικά διαφορετικές 
φιλοσοφικές οπτικές, καθώς και θα συζητηθούν μεθοδολογικές προτάσεις για την 
ερμηνεία των προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου. 
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ΙΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ: Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
7.1 Γενικές πληροφορίες 
 

Το Π.Μ.Σ. και τα Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) και διαρκούν, κατά κανόνα, τέσσερα εξάμηνα. Στο Τμήμα Φιλοσοφίας λειτουργούν 
ένα Π.Μ.Σ. και δύο Δ.Π.Μ.Σ.: 

i. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φιλοσοφία» (Μ.Α. in Philosophy), 
με τρεις κατευθύνσεις σπουδών, του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. 

ii. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Φιλοσοφία και 
Διοίκηση» (MSc in Philosophy and Management) του Τμήματος Φιλοσοφίας του 
Ε.Κ.Π.Α. και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. 

iii. Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, 
Ευζωία» / «Animal Welfare, Ethics and the Law» του Τμήματος Φιλοσοφίας του 
Ε.Κ.Π.Α. και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.Π.). 

 
 

Μεταπτυχιακές Σπουδές του Τμήματος Φιλοσοφίας 
www.philosophy.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html 

https://animalethics.philosophy.uoa.gr/ 
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7.2 Δομή, λειτουργία και διοίκηση του Π.Μ.Σ. και των Δ.Π.Μ.Σ. 
 

7.2.1 Π.Μ.Σ. «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» 
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Φιλοσοφία» /  

«Μ.Α. in Philosophy» 

του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. 

Ίδρυση και λειτουργία: (α) Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
«Φιλοσοφία», (β) το νέο ΦΕΚ επανίδρυσής του (4112/Β/20.09.2018) καθώς και (γ) όλες οι 
υπουργικές αποφάσεις σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του είναι αναρτημένα στον 
ιστότοπο: 

www.philosophymaster.philosophy.uoa.gr/xrisima-eggrafa/fekhtml 

Κατευθύνσεις σπουδών: 

• Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών 

• Πολιτική Φιλοσοφία 

• Εφαρμοσμένη Ηθική 

Έναρξη λειτουργίας κατευθύνσεων σπουδών: 

• Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών: 2020-2021 (μετά την αναμόρφωση, διαδέχεται 
την παλαιότερη κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας»). 

• Πολιτική Φιλοσοφία: ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

• Εφαρμοσμένη Ηθική: ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

• Διάρκεια φοίτησης: συνολικά 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (εξάμηνα Α΄-Γ΄: μαθήματα, 
εξάμηνο Δ΄: εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)· ανώτατος επιτρεπόμενος 
χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών: 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

• Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: υποχρεωτική 

Τίτλος διπλώματος Π.Μ.Σ.: 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Μ.Α.) στις ειδικεύσεις: 

• «Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών» / «History of Philosophy and Ideas» 

• «Πολιτική Φιλοσοφία» / «Political Philosophy» 

• «Εφαρμοσμένη Ηθική» / «Applied Ethics» 

Συντονιστική Επιτροπή: 

1) Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α., 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. 

2) Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου, Τμήμα 
Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Μέλη της Πενταμελούς Συντονιστικής Επιτροπής: 

3) Καθηγητής Γεώργιος Στείρης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
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4) Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

5) Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ν. Πολίτης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Ακαδημαϊκή Γραμματεία: Αικατερίνη-Αδαμαντία Καρούνια, υποψ. Δρ. 

Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή, κυψέλη 641 (6ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη 
Ζωγράφου, 157 84 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: 210 727 7678 

E-mail: Secr-PhilosophyMaster@philosophy.uoa.gr 

Ιστότοπος: www.philosophymaster.philosophy.uoa.gr 

 

https://webmail02.uoa.gr/src/compose.php?send_to=Secr-PhilosophyMaster@philosophy.uoa.gr
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7.2.2 Δ.Π.Μ.Σ. «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 
 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
«Φιλοσοφία και Διοίκηση» / 

«Master of Science in Philosophy and Management» 
του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

του Ε.Κ.Π.Α. 

Ίδρυση και λειτουργία: ΦΕΚ 728/Β/9.03.2017 (ίδρυση), ΦΕΚ 3125/Β/06.08.2019 
(επανίδρυση) και ΦΕΚ 3516/Β/19.09.2019 (κανονισμός) 

• Διάρκεια φοίτησης:  

1) πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: συνολικά 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα· ανώτατος 
επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών: 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

2) πρόγραμμα μερικής φοίτησης: έως 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα 

• Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: όχι 

Τίτλος διπλώματος του Δ.Π.Μ.Σ.: 

• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Φιλοσοφία και Διοίκηση» 
/ Master of Science in Philosophy and Management 

Έναρξη λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.: ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.: 

1) Καθηγητής Παναγιώτης Πανταζάκος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

2) Καθηγητής Δημήτριος Βασιλείου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α. 

3) Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μπάλιος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 
Ε.Κ.Π.Α. 

4) Επίκουρη Καθηγήτρια Ευαγγελία Σιάχου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α. 

5) Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα Λάζου, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.: 

1) Καθηγητής Παναγιώτης Πανταζάκος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

2) Καθηγητής Δημήτριος Βασιλείου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α. 

3) Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μπάλιος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 
Ε.Κ.Π.Α. 

4) Επίκουρη Καθηγήτρια Ευαγγελία Σιάχου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α. 

5) Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα Λάζου, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μπάλιος, Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α. 

Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.: Καθηγητής Δημήτριος Βασιλείου, Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α. 
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Ακαδημαϊκή Γραμματεία: Δημήτριος Κωνσταντόπουλος 

Ώρες γραφείου: 

(α) Φιλοσοφική Σχολή: Τετάρτη, 10:00-16:00, και Παρασκευή, 10:00-16:00 

(β) Γρυπάρειο Μέγαρο: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, 10:00-16:00 

Διεύθυνση: 

(α) Φιλοσοφική Σχολή, γραφείο 530 (5ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84 
Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: 210 727 7880 

(β) Γρυπάρειο Μέγαρο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, 
γραφείο 518 (5ος όροφος), 105 59 Αθήνα 

Τηλ.: 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.Π.Μ.Σ. «ΖΩΑ: ΗΘΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΥΖΩΙΑ» 
 

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 

«Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» /  

«Animal Welfare, Ethics and the Law» 

του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. 

και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.Π.) 

Ίδρυση και λειτουργία: ΦΕΚ 679/Β/03.03.2020, ΦΕΚ 1181/Β/07.04.2020 

• Διάρκεια φοίτησης: συνολικά 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (εξάμηνα Α΄-Β΄: μαθήματα, 
εξάμηνο Γ΄: εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)· ανώτατος επιτρεπόμενος 
χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών: 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

• Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: υποχρεωτική 

Τίτλος διπλώματος του Δ.Π.Μ.Σ.: 

• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο 
και Ευζωία των Ζώων» / Master of Arts (MA) in Animal Welfare, Ethics and the Law 

Έναρξη λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.: ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.: 

1) Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

2) Καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

3) Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ν. Πολίτης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

4) Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

5) Δρ. Ευδοκία Καραγκούνη, Διευθύντρια Ερευνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 

6) Δρ. Πηγή Λυμπέρη, Διευθύντρια Ερευνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 

7) Δρ. Δήμητρα Θωμαΐδου, Διευθύντρια Ερευνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 

8) Εκπρόσωπος φοιτητών/φοιτητριών 

9) Εκπρόσωπος φοιτητών/φοιτητριών 

Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.: 

1) Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
(Πρόεδρος) 

2) Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

3) Δρ. Πηγή Λυμπέρη, Διευθύντρια Ερευνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 

4) Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ν. Πολίτης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

5) Δρ. Ευδοκία Καραγκούνη, Διευθύντρια Ερευνών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ 

Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.: Καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου 
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Ακαδημαϊκή Γραμματεία: Βασιλική Πρωτοπαπαδάκη, ΜΑ· Βασιλική Μπαφατάκη, υποψ. 
Δρ. 

Ώρες γραφείου: Παρασκευή, 12:00-18:00 

Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, γραφείο 523Α (5ος 
όροφος), 157 84 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: 210 727 7668, fax: 210 727 7568 

E-mail: animalethics@philosophy.uoa.gr 

Ιστότοπος: https://animalethics.philosophy.uoa.gr/ 
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ΙV. ΣΠΟΥΔΕΣ: Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

8. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 

8.1 Γενικές πληροφορίες 
 

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μπορεί να διαρκεί από τρία (3) έως έξι (6) έτη. 
Πληροφορίες και όλες οι συναφείς με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διατάξεις 
περιλαμβάνονται στον Ν.4957/2022 (Οργάνωση και Λειτουργία ΑΕΙ) και στον Κανονισμό 
Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 4235/Β/20.11.2019), ο οποίος παρατίθεται εν συνεχεία. Για 
όσους/όσες έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πριν τη δημοσίευση του 
Κανονισμού Διδακτορικών Διατριβών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν οι 
μεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 12 του Κανονισμού. 
 

Κανονισμός διδακτορικών σπουδών 

www.philosophy.uoa.gr/didaktorikes-spoydes/kanonismos-didaktorikon-
spoydon.html 

 
 

8.2 Κανονισμός διδακτορικών σπουδών 
 

Άρθρο 1: Γενικές αρχές 
 

1. Το Πρόγραμμα ∆ιδακτορικών Σπουδών παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του 
Τμήματος Φιλοσοφίας. 

2. Το Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. απονέμει τον τίτλο 
του/της ∆ιδάκτορα της Φιλοσοφίας (PhD) ως απόδειξη της ικανότητας για παραγωγή 
αυτοδύναμου επιστημονικού έργου επί τη βάσει γραπτής πρωτότυπης ερευνητικής 
εργασίας (διδακτορικής διατριβής) και της προφορικής εξέτασης επί του περιεχομένου της 
διατριβής και του επιστημονικού πεδίου στο οποίο εκπονήθηκε η διατριβή (υποστήριξη της 
διατριβής). 

3. Η διατριβή συντάσσεται στην ελληνική ή την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα. 
4. Αρμόδιο όργανο για τα θέματα των διδακτορικών σπουδών είναι η Συνέλευση του 

Τμήματος Φιλοσοφίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 2: Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
 

1. Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φιλοσοφίας μπορούν να 
υποβάλουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίων και 
Τεχνολογικών Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και οι κάτοχοι αναγνωρισμένου 
ως ισότιμου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου της αλλοδαπής. Οι αιτήσεις 
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υποβάλλονται κατόπιν προκήρυξης θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος και οι 
αιτήσεις κατατίθενται 1-10 Οκτωβρίου και 1-10 Μαρτίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η 
κατάθεση της αίτησης γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος. 

2. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν προπτυχιακές 
και μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ως Υποψήφιοι/ες 
∆ιδάκτορες μπορούν να γίνονται δεκτοί/ές, πτυχιούχοι συγγενών προς τη Φιλοσοφία 
γνωστικών αντικειμένων, κατόπιν σαφώς αιτιολογημένης πρότασης από την αρμόδια 
Τριμελή Επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν μόνον 
όσους και όσες υποψηφίους μπορούν να επιδείξουν πλούσιο ερευνητικό έργο (π.χ. ικανό 
αριθμό ερευνητικών εργασιών μεταπτυχιακού επιπέδου ή/και δημοσιεύσεων σε 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης 
διδακτορικής διατριβής), καθώς και σχετική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της 
διδακτορικής διατριβής, µε την απαράβατη προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη διατριβή 
αφορά τις γνωστικές περιοχές της Φιλοσοφίας. Στις περιπτώσεις αυτές καθορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας, την ημέρα αποδοχής της αίτησης εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής, αριθμός μαθημάτων του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού 
προγράμματος, στα οποία οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς ο υποψήφιος προτού προβεί στην 
υποστήριξη της διατριβής του. Τα μαθήματα αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα από έξι. 

2. Το θέμα της υπό εκπόνηση διατριβής πρέπει να έχει άμεση σχέση και συνάφεια µε τα 
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και να ανταποκρίνεται στη φυσιογνωμία του. Το θέμα, 
που έχει προτείνει ο υποψήφιος διδάκτορας στην αίτησή του, συζητείται και 
οριστικοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του/της 
προτεινόμενου/ης ως επιβλέποντος/ουσας. 

3. Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο διεθνών 
ερευνητικών προγραμμάτων ή συνεργασιών µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 
ερευνητικά ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η 
νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις απονέμεται ο τίτλος του ∆ιδάκτορα της Φιλοσοφίας. Ο 
τύπος του τίτλου, ενιαίος ή χωριστός, θα ορίζεται στο ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας που 
υπογράφεται μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων. 

4. Προϋπόθεση για την αποδοχή αίτησης υποψηφίου/ας διδάκτορα είναι η άριστη 
γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά) επιπέδου 
Γ2/C2, στην οποία ο/η επιβλέπων/ουσα της διατριβής κρίνει ότι υπάρχει επαρκής 
βιβλιογραφία για το προτεινόμενο θέμα της διατριβής. Σχετικό πιστοποιητικό πρέπει να 
κατατίθεται, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του υποψηφίου ή της υποψηφίας, στην 
Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας. 

 
Άρθρο 3: Υποβολή και έγκριση αίτησης 
 

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος γραπτή αίτηση 
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έπειτα από συνεννόηση µε καθηγητή του Τμήματος 
που θα αναλάβει και τον ρόλο του/της επιβλέποντος/ουσας της διατριβής. 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας και αναλυτικό υπόμνημα 
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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 (∆ΟΑΤΑΠ). 

- Προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή, τίτλο και προσχέδιο της 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. 

- Διατύπωση σχετικού αιτήματος, αν η διατριβή εκπονηθεί στην αγγλική ή γαλλική 
γλώσσα. 

- 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. 

- 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 προσκομίσει 
στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ότι δεν έχει εκπονηθεί διατριβή µε το ίδιο 
θέμα σε ελληνικό Α.Ε.Ι. 

Αρμοδιότητα για την έγκριση της αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει η 
Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο θα εκπονηθεί η διατριβή. Η τριμελής επιτροπή που θα 
οριστεί συντάσσει έκθεση και ενημερώνει την ειδική βάση δεδομένων του Τμήματος. 

 
Άρθρο 4: Επίβλεψη και παρακολούθηση της διατριβής 
 

1. Η Συνέλευση του Τμήματος, στην περίπτωση που κάνει δεκτή την αίτηση του/της 
υποψηφίου/ας, ορίζει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για την παρακολούθηση της 
διατριβής, η οποία αποτελείται από τον προτεινόμενο από τον υποψήφιο διδάκτορα 
επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη. Τα µέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
μπορούν να είναι µέλη ∆.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του Τμήματος Φιλοσοφίας ή άλλου 
Τμήματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από τα 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών. Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 
μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος 
Φιλοσοφίας. 

2. Με ευθύνη του/της Προέδρου του Τμήματος, διοργανώνεται κάθε χρόνο συνάντηση 
υποψηφίων διδακτόρων. Στη συνάντηση αυτή οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την 
έρευνά τους ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής τους επιτροπής, μελών Δ.Ε.Π., των 
υπολοίπων υποψηφίων διδακτόρων και φοιτητών/φοιτητριών όλων των κύκλων. Η 
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συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων στη συνάντηση είναι υποχρεωτική. 
3. Για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας της διατριβής, ο/η υποψήφιος/α θα 

πρέπει να παρουσιάζει προφορικά και να υποβάλλει εγγράφως ετήσια έκθεση προόδου της 
διατριβής του – στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνία που ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται εγκαίρως από τη Γραμματεία – προς κρίση 
στην Τριµελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Αντίγραφο της έκθεσης προόδου, καθώς και σχόλια 
επ’ αυτής από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την τριμελή καταχωρίζονται στον ατομικό 
φάκελο του/της υποψηφίου/ας. Οι βεβαιώσεις για την τήρηση της προαναφερθείσας 
διαδικασίας συνυποβάλλονται με τη διδακτορική διατριβή και συνιστούν κατ’ αρχάς 
προϋπόθεση αποδοχής της. 

4. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. δεν μπορεί να επιβλέπει περισσότερες των πέντε (5) διατριβών. Σε 
ειδικές περιπτώσεις, ο αριθμός αυτός επιτρέπεται να αυξηθεί με έγκριση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον αριθμό των οκτώ 
(8) διατριβών. 

5. Τα µέλη της Τριµελούς Επιτροπής μπορούν σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις να 
παραιτηθούν από την ιδιότητά τους. 

6. Σε περίπτωση που ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να 
τελέσει χρέη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις 
περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/ην την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα και 
γνώμη του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, 
αναθέτει την επίβλεψη σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που 
βάσει του Κανονισμού επιτρέπεται να έχει υπό την επίβλεψή του/της κάθε 
επιβλέπων/ουσα. Σε περίπτωση που ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο 
Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των 
διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο 
οποίο ανήκει το Τμήμα, στο οποίο ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. 

7. Στη Γραμματεία του Τµήµατος δημιουργείται βάση δεδομένων υποψηφίων 
διδακτόρων, στην οποία καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας 
διδάκτορα, το θέµα, ο επιβλέπων/ουσα και τα µέλη της Τριµελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής παρακολούθησης της διατριβής, η ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του 
υποψηφίου, η ημερομηνία έγκρισης του θέµατος, η κατάθεση ή µη ετήσιας έκθεσης 
προόδου από τον/την υποψήφιο/α και την Τριµελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η 
παρακολούθηση μαθημάτων ή σεμιναρίων από τον/την υποψήφιο/α κ.λπ. Από την έκθεση 
της Επιτροπής θα αξιολογείται η πορεία της διατριβής και ειδικότερα αν ο/η υποψήφιος/α 
είναι ενεργός/ή ή ανενεργός/ή. Στην ίδια βάση δεδομένων καταχωρίζεται η ετήσια 
παρουσίαση ή µη της προόδου της διδακτορικής διατριβής από τον/την υποψήφιο/α στην 
ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και η τυχόν διάχυση (δημοσίευση ή 
παρουσίαση σε συνέδρια) αποτελεσμάτων της έρευνας. Πρόσβαση στο συγκεκριμένο 
αρχείο μπορεί να έχει κάθε µέλος ∆.Ε.Π. του Τμήματος. 
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Άρθρο 5: Ιδιότητα ενεργού εγγεγραμμένου υποψηφίου διδάκτορα 
 

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία µε τα µέλη της 
Τριµελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία συντάσσει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού 
έτους έκθεση για την πορεία της διατριβής. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει 
συνεργασθεί για ένα ακαδημαϊκό έτος µε τα µέλη της Επιτροπής, ο/η επιβλέπων/ουσα της 
διατριβής έχει τη δυνατότητα µε εισήγησή το στο Τμήμα να ζητήσει τη διαγραφή του/της 
υποψηφίου/ας και την παραίτησή του από µέλος της Τριµελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. 

 

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψηφίων διδακτόρων 
 

1.Κατά περίπτωση η Τριµελής Επιτροπή δύναται να συστήνει κύκλο μαθημάτων για 
παρακολούθηση από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, αν το θεωρεί απαραίτητο για την 
εκπόνηση της διατριβής του/της. Αυτό συμβαίνει με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, την ημέρα που αποφασίζεται αν θα γίνει δεκτό το αίτημα αποδοχής της αίτησης 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες: 

- Έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνάς τους σε άλλο ίδρυμα, ινστιτούτο 
ή ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

- Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες ή εργαστήρια τόσο στην 
ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και γενικότερα να υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή 
λειτουργία του Τμήματος. 

- Έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα διδασκαλίας φροντιστηριακών μαθημάτων σε 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέλη Δ.Ε.Π. έπειτα από έγκριση της Συνέλευσης: με 
πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 
Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών 
Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος (άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο ε, του ν. 3685/2008). 
Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4452/2017 δύναται να 
προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι διά πράξεως του Τμήματος με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, 
επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η 
προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από έγκριση από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ένα πανεπιστημιακό έτος κατά 
περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός 
χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση 
των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα 
γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της 
κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Επίσης, όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να 
παρακολουθούν τη συνάντηση για τους υποψηφίους/ες διδάκτορες, η οποία οργανώνεται 
από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και διεξάγεται μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος. Η 
συνάντηση μπορεί να περιλαμβάνει εισηγήσεις µελών ∆.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. ή άλλων 
Ιδρυμάτων. Στη συνάντηση αυτή οι υποψήφιοι/ες παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους σχέδια 
και τα ευρήματά τους. 
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2. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες 
διατηρούν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα 
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 
δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε 
(5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα 
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών 
βιβλιοθηκών. 

 

Άρθρο 7: Χρόνος εκπόνησης της διατριβής 
 

Η διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ορίζεται σε 3 έτη (ελάχιστο) και 6 έτη (μέγιστο). Ο 
χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις. Η αίτηση παράτασης 
μπορεί να γίνει δεκτή µόνο στην περίπτωση που οι λόγοι τεκμηριώνονται επαρκώς από 
τον/την υποψήφιο/α και παράλληλα βεβαιώνεται από την Τριµελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή ότι ο/η υποψήφιος/α έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ερευνητικό του 
έργο. Η αίτηση για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της διατριβής συνοδεύεται από 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του έτους. Μετά 
το πέρας των οριζόμενων χρονικών ορίων ο επιβλέπων ή η επιβλέπουσα αιτείται γραπτώς 
στη Γραμματεία του Τµήµατος τη διαγραφή ή τη χορήγηση παράτασης στο του/της 
συγκεκριμένου/ης υποψηφίου/ας διδάκτορα. Η συνέλευση αποφασίζει για την 
ικανοποίηση ή τη μη ικανοποίηση του αιτήματος. 

 
Άρθρο 8: Μορφή της διατριβής 
 

Η διατριβή πρέπει να αποτελεί µία ολοκληρωμένη ερευνητική εργασία, µε συνοχή και 
νοηματικά συνδεδεμένα μεταξύ τους τα επί μέρους τμήματά της (κεφάλαια, ενότητες). Δεν 
μπορεί να γίνει δεκτή ως διδακτορική διατριβή, κείμενο το οποίο αποτελείται από τμήματα 
χαλαρά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η διατριβή πρέπει, επίσης, να αποδεικνύει ότι ο/η 
συντάκτης της είναι ικανός/ή να δομήσει αυτοδύναμα µια επιστημονική-ερευνητική 
εργασία, η οποία θα αποτελεί εμβάθυνση σε ένα επιστημονικό πεδίο, θα είναι πρωτότυπη 
και θα συνεισφέρει στην εξέλιξη του συγκεκριμένου πεδίου. 

Η έκταση της διατριβής θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 λέξεις, µε διάστιχο 1,5 και 
γραμματοσειρά Times New Roman. 

Το εξώφυλλο και η πρώτη σελίδα της διατριβής πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή: 

 
(εξώφυλλο) 

Τίτλος ιδρύματος ………………………….. 

(πρώτη σελίδα) 
……………………….. 

Τίτλος διατριβής…………………………….. 

∆ιδακτορική διατριβή Υποβληθείσα 
υπό………………………………………………… 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 

1.…………………………….., Επιβλέπων/ουσα 
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2.…………………………….., Μέλος 
3.…………………………….., Μέλος 

Ημερομηνία προφορικής εξέτασης……… 
 
Άρθρο 9: Αξιολόγηση και εξέταση της διατριβής 
 

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής, η διατριβή κατατίθεται στον/ην 
επιβλέποντα/ουσα, µε τη σύμφωνη γνώμη του/της οποίου/ας αποστέλλεται στη συνέχεια 
στα άλλα δύο µέλη της Τριµελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για αξιολόγησή της. Τα µέλη 
της Επιτροπής συντάσσουν την έκθεση αξιολόγησης της διατριβής, η οποία κοινοποιείται 
στον/ην υποψήφιο/α και παράλληλα κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με 
αναφορά ελέγχου λογοκλοπίας. Η έκθεση συντάσσεται σε διάστημα 6 μηνών (το αργότερο) 
από την παραλαβή της διατριβής από την Επιτροπή. Καμία διδακτορική διατριβή δεν θα 
μπορεί να υποστηριχθεί, χωρίς να περιέχει επισκόπηση βιβλιογραφίας των πέντε 
τελευταίων ετών. Στην περίπτωση µη σύμφωνης άποψης της τριμελούς, η διατριβή 
επιστρέφεται στον/ην υποψήφιο/α µε συγκεκριμένες παρατηρήσεις για βελτίωση. Τα µέλη 
της τριμελούς επιτροπής διατυπώνουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους στον/ην 
υποψήφιο/α διδάκτορα σε διάστηµα δύο (2) μηνών από τη στιγμή που κατέθεσε το προϊόν 
της έρευνάς του. Οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις θα καταχωρίζονται στην ειδική βάση 
δεδομένων. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεσμεύεται ότι σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα 
προβεί στις προτεινόμενες διορθώσεις/βελτιώσεις και θα καταθέσει εκ νέου το παραχθέν 
έργο προς κρίση στην επιτροπή. 

Στην περίπτωση θετικής εισήγησης, ο/η υποψήφιος/α καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία 
του Τμήματος για εκκίνηση της διαδικασίας κρίσης της διατριβής. Μετά τον ορισμό της 
επταμελούς επιτροπής, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι: 

- να καταθέσουν τη διατριβή στα μέλη της επταμελούς σε επτά αντίτυπα, σε ψηφιακή ή 
έντυπη μορφή κατά την κρίση των μελών της επταμελούς, 

- να καταθέσουν περίληψη της διατριβής τους έκτασης 20 σελίδων στην ελληνική, εάν η 
διατριβή έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα. 

Μαζί με την αίτηση ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να καταθέσει είτε αντίτυπα δύο 
τουλάχιστον δημοσιεύσεων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο εκπονείται η διδακτορική 
διατριβή σε ελληνικά και διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές (ή βεβαίωση 
των κριτών ότι το σχετικό κείμενο γίνεται δεκτό προς δημοσίευση), ή αποδεικτικά 
συμμετοχής σε συλλογικούς τόμους με κριτές, ή βεβαίωση συμμετοχής σε δύο 
επιστημονικά συνέδρια σχετικά με το πεδίο των ερευνών του. Επίσης, κατατίθεται 
βεβαίωση συμμετοχής του/της στην ετήσια συνάντηση των υποψηφίων διδακτόρων. 

Η Επταμελής Επιτροπή συγκροτείται µε πρόταση του/της επιβλέποντος/ουσας της 
διατριβής προς τη Συνέλευση του Τµήµατος, η οποία επικυρώνει τη συγκρότηση της 
Επιτροπής. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την κρίση 
της Διδακτορικής Διατριβής. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα μέλη της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και τέσσερα (4) ακόμη μέλη, σύμφωνα με τη 
ισχύουσα νομοθεσία (Άρθρο 94 και Άρθρο 95 του Ν4957/2022 (Οργάνωση και Λειτουργία 
ΑΕΙ). 

Στη συνέχεια, η Γραμματεία του Τμήματος, σε συνεννόηση µε τα µέλη της Επιτροπής, 
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καθορίζει την ημερομηνία της προφορικής δοκιμασίας. Μέλη της Επταμελούς Επιτροπής 
μπορούν να είναι και µέλη άλλου ιδρύματος, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συναφούς µε το 
θέµα της διατριβής αντικειμένου, που έχουν δικαίωμα επίβλεψης και αξιολόγησης 
διδακτορικών διατριβών. Το χρονικό διάστηµα μεταξύ σύνταξης και υπογραφής της 
έκθεσης από την Τριµελή Συμβουλευτική Επιτροπή και της προφορικής υποστήριξης της 
διατριβής ορίζεται σε έναν μήνα το ελάχιστο και δύο μήνες το μέγιστο. Δεν μπορούν, όμως, 
να εξετάζονται περισσότερες των δύο διατριβών ανά μήνα, ενώ η διαδικασία εξέτασης 
διατριβών δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν του Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η 
προφορική δοκιμασία είναι δημόσια και αναγγέλλεται εγκαίρως η πρόσκληση στον 
ιστότοπο του Τμήματος. 

Κατά την προφορική δοκιμασία –που διαρκεί τουλάχιστον μία (1) ώρα – ο/η 
υποψήφιος/α παρουσιάζει ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής, σε διάστηµα είκοσι (20) 
περίπου λεπτών της ώρας, τα βασικά σημεία της διατριβής του (στόχους, μεθοδολογία, 
αποτελέσματα) και στη συνέχεια δέχεται ερωτήσεις από την Επιτροπή επί του 
περιεχομένου της διατριβής καθώς και επί του επιστημονικού πεδίου στο οποίο 
εκπονήθηκε η διατριβή. Με την προφορική εξέταση του/της υποψηφίου/ας ολοκληρώνεται 
η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής και απονέμεται ο τίτλος του ∆ιδάκτορα Φιλοσοφίας 
µε την ανάλογη αξιολόγηση, ήτοι: 

Διάκριση: 
Άριστα (8,6-10) 
Λίαν καλώς (6,6-8,5) 

Καλώς (5-6,5) 
Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται µε βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως κάλυψη 

πρόσφατης βιβλιογραφίας, ερευνητική πρωτοτυπία, μεθοδολογία, προσφορά νέας γνώσης, 
γλωσσική δομή, αισθητική, τήρηση προδιαγραφών χρήσης της βιβλιογραφίας (πρότυπο 
APA). Το Τμήμα δεν μπορεί να απονέμει διάκριση σε περισσότερες των μια διατριβών ανά 
ακαδημαϊκό έτος, με πολύ αυστηρά κριτήρια και με αντίστοιχη αιτιολόγηση. 

Αν η διατριβή έχει λάβει θετική αξιολόγηση από την Τριµελή Συμβουλευτική Επιτροπή, 
αλλά ο/η υποψήφιος/α απορρίφθηκε κατά την προφορική εξέταση, τότε επαναλαμβάνεται 
η προφορική εξέταση μέσα σε διάστηµα όχι μεγαλύτερο των έξι και όχι μικρότερο των 
τριών μηνών. Ο/η υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα μιας µόνο επανάληψης της 
προφορικής εξέτασης. 

 

Άρθρο 10: Δημοσίευση της διατριβής 
 

Στην περίπτωση αποδοχής της διατριβής και επιτυχίας του/της υποψηφίου/ας κατά την 
προφορική εξέταση, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να καταθέσει ένα αντίτυπο της διατριβής 
και ένα ψηφιακό αρχείο της στη βιβλιοθήκη της Σχολής και το ΕΚΤ. Δεν μπορεί να 
απονεμηθεί ο τίτλος του διδάκτορα αν δεν έχει κατατεθεί η διατριβή στο Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα. Στην περίπτωση δημοσίευσης της διατριβής 
θα πρέπει να αναγράφεται στο οπισθόφυλλο ότι πρόκειται για διδακτορική διατριβή που 
εκπονήθηκε στο συγκεκριμένο Τμήμα. Θα πρέπει, επίσης, να αναγράφεται η ημερομηνία 
της προφορικής εξέτασης, καθώς και τα µέλη της Τριµελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε 
περίπτωση δημοσίευσης τμημάτων της διατριβής µε οποιαδήποτε μορφή (βιβλίο, 
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κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε περιοδικά, ηλεκτρονικά κείμενα κ.λπ.), θα 
πρέπει να υπάρχει παραπομπή στην οποία να διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τμήματα της 
διατριβής. 

 
Άρθρο 11: Λόγοι ακύρωσης της διαδικασίας και αφαίρεσης του τίτλου 
 

Η διαδικασία απονομής του τίτλου του διδάκτορα της Φιλοσοφίας ακυρώνεται ή 
αφαιρείται ο ήδη απονεμηθείς τίτλος στις περιπτώσεις που α) ο/η υποψήφιος/α 
διδάκτορας δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και 
παραπλάνησε τη Συνέλευση του Τμήματος προσκομίζοντας πλαστά δικαιολογητικά, β) η 
διατριβή είτε δεν αποτελεί αυτοδύναμο επιστημονικό έργο, είτε αποτελεί προϊόν 
λογοκλοπίας ή γραφής από ξένο χέρι. Αρμόδια σε κάθε περίπτωση είναι η Συνέλευση του 
Τμήματος, κατόπιν εισήγησης από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. και αφού προηγουμένως δοθεί η 
δυνατότητα στον/ην υπόλογο να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του επί του 
θέματος. 

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο 
επιστημονικό τρόπο, δηλαδή μέσω βιβλιογραφικών παραπομπών, τη χρησιμοποίηση του 
έργου και των απόψεων άλλων. Η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου (ακόμη και 
δημοσιευμένων μελετών του ιδίου του υποψηφίου) χωρίς τη δέουσα αναφορά ή η 
μεταφορά από αυτήν την εργασία αποσπασμάτων χωρίς αυτό να καθίσταται εμφανές, 
δηλαδή, χωρίς να τοποθετείται το απόσπασμα σε εισαγωγικά, αποτελεί λογοκλοπία. 

 

Άρθρο 12: Μεταβατικές διατάξεις 
 

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος Φιλοσοφίας μετά την έγκριση του παρόντος 
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εντάσσονται αυτοδίκαια στον παρόντα Κανονισμό. Οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 σχετικά με τη δημοσίευση και διάχυση της 
επιστημονικής έρευνας του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα πριν από την προφορική 
δοκιμασία ισχύουν για όσους έγιναν δεκτοί μετά την 01-01-2018. 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος και του Ιδρύματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος βρίσκονται εγγεγραμμένοι/ες στο 
έκτο και περισσότερα έτη σπουδών, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη διδακτορική 
διατριβή εντός είκοσι τεσσάρων μηνών (δύο ετών) από τη δημοσίευση του παρόντος 
Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η μη ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής μετά την παρέλευση των παραπάνω 
χρονικών ορίων συνεπάγεται την οριστική διαγραφή των συγκεκριμένων υποψηφίων 
διδακτόρων, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν 
εισήγησης του επόπτη/της επόπτριας της διατριβής. 
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V. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

9. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

9.1 Γενικές πληροφορίες 
 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας παρέχει τη δυνατότητα σε επιστήμονες για διεξαγωγή 
μεταδιδακτορικής έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο της Φιλοσοφίας. 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος Φιλοσοφίας ή ευρύτερα ανθρωπιστικών σπουδών από ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής. 
Πληροφορίες και όλες οι συναφείς με τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας διατάξεις 
περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας, ο οποίος έχει εγκριθεί από 
τη Συνέλευση του Τμήματος και παρατίθεται εν συνεχεία. 
 

Κανονισμός Mεταδιδακτορικής Έρευνας 

www.philosophy.uoa.gr/metadidaktoriki-ereyna 

 
 
 

9.2 Κανονισμός μεταδιδακτορικής έρευνας 
 

Άρθρο 1: Οργάνωση μεταδιδακτορικής έρευνας 
 

1. Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.) παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε επιστήμονες σε 
τομείς που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο της Φιλοσοφίας. 

2. Βασικοί στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι: 
α) Η επέκταση της ειδίκευσης ή των αποτελεσμάτων που έχουν αποκτηθεί με τη 
διδακτορική διατριβή των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που 
ενδιαφέρουν το Τμήμα. 
β) Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της 
έρευνας και των εφαρμογών της. 
γ) Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας. 
δ) Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας. 
ε) Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του 
Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. 
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Άρθρο 2: Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας 
 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι 
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Φιλοσοφίας ή ευρύτερα ανθρωπιστικών σπουδών από 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της 
αλλοδαπής. 

2. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία θα 
εκπονηθεί η μεταδιδακτορική έρευνα. Η γνώση αυτή τεκμαίρεται με την κατάθεση τίτλων 
σπουδών ή διπλωμάτων από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς.  

3. Το Τμήμα εκδίδει προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτόρων ή δέχεται αιτήσεις για 
μεταδιδακτορική έρευνα στην έναρξη κάθε χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εκάστου 
ακαδημαϊκού έτους. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μεταδιδακτορικής έρευνας 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς και του Πανεπιστημίου. 

4. Στην αίτηση αναγράφεται το μέλος του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της 
οποίου/ας θα πραγματοποιήσει ο υποψήφιος τη μεταδιδακτορική έρευνα και 
επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

α) αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

β) αντίγραφο – εφόσον υπάρχει – Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (βάσει του καταλόγου 
αναγνωρισμένων Τμημάτων των Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ), 

γ) αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (βάσει του καταλόγου αναγνωρισμένων 
Τμημάτων των Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ), 

δ) αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, 

ε) κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευθεί, 
στ) δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές/Καθηγήτριες ΑΕΙ, είτε από 

Ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου 
Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, 

ζ) πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία συγκροτείται από 
βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη ανασκόπηση της ερευνητικής περιοχής, αντικείμενο έρευνας 
και προσδοκώμενους στόχους, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα, λέξεις-κλειδιά (από 2 έως 
5). Η έκτασή της θα πρέπει να κυμαίνεται από 3000-4000 λέξεις, 

η) επιστολή αποδοχής επίβλεψης από μέλος του Τμήματος. 

5. Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και 
πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση στη 
Συνέλευση του Τμήματος. 

6. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη του Τμήματος για την 
εξέταση της πρότασης. Η Επιτροπή εξετάζει τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα 
γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που 
θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει το Τμήμα και εφόσον τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα 
υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας προωθεί την πρόταση στη Συνέλευση του 
Τμήματος για την έγκριση της πρότασης. 
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7. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του/της 
Καθηγητή/Καθηγήτριας ή του/της Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Καθηγητή/Καθηγήτριας ή 
του/της Επίκουρου Καθηγητή/Καθηγήτριας ή να είναι αφυπηρετούν μέλος και θα πρέπει να 
έχει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή να δραστηριοποιείται στην ίδια ή συγγενή επιστημονική 
περιοχή με αυτήν στην οποία ο/η υποψήφιος/α διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα. Ο/Η 
Επιβλέπων/ουσα μπορεί να είναι διαφορετικός/ή από εκείνον που προτείνει ο/η 
αιτών/ούσα μόνο έπειτα από ειδικά τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής. Ο/Η 
Επιβλέπων/ουσα δεν μπορεί ταυτόχρονα να εποπτεύει περισσότερες από τρεις (3) 
μεταδιδακτορικές έρευνες.  

8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ερευνητής έχει επιτύχει υποτροφία με διαδικασία 
επιλογής, η αίτησή του δεν εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, αλλά υποβάλλεται απευθείας 
στη Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση. Στην ίδια συνεδρίαση η Συνέλευση ορίζει και 
τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/καθηγήτρια – εάν δεν έχει προταθεί από τον 
υποψήφιο. 

9. Σε περίπτωση προκήρυξης μεταδιδακτορικής έρευνας, ο ορισμός του/της 
επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/καθηγήτριας γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε 
περίπτωση διατμηματικής έρευνας, ο ορισμός του επιβλέποντος γίνεται από την Κοσμητεία 
της Σχολής ή των Σχολών που εμπλέκονται, μετά την έγκριση της έρευνας από τις 
Συνελεύσεις των Τμημάτων. 

10. Η Συνέλευση ορίζει, για κάθε ερευνητή, δύο (2) μέλη, που ανήκουν στη βαθμίδα 
του/της Καθηγητή/Καθηγήτριας ή του/της Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Καθηγητή/ 
Καθηγήτριας ή του/της Επίκουρου Καθηγητή/Καθηγήτριας ή έχουν αφυπηρετήσει, με 
συναφές γνωστικό αντικείμενο, τα οποία μαζί με τον επιβλέποντα καθηγητή συγκροτούν 
την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή που παρακολουθεί και υποστηρίζει την πορεία της 
έρευνας. 

11. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνεται για την έγκριση και εγγράφει τον 
ερευνητή στο Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος. Στο Μητρώο αυτό 
εγγράφονται και οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές σε περίπτωση διατμηματικής έρευνας.  

 
Άρθρο 3: Εκπόνηση και ολοκλήρωση μεταδιδακτορικής έρευνας 
 

1. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη 
από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. Παράταση της 
χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας πέραν των τριών (3) ετών μπορεί να 
δοθεί άπαξ, για ένα (1) έτος, έπειτα από τεκμηριωμένη πρόταση του/της 
επιβλέποντος/ουσας για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου και με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Αν η μεταδιδακτορική έρευνα δεν ολοκληρωθεί εντός του 
καθορισμένου χρόνου, ο ερευνητής διαγράφεται.  

2. Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης του/της επιβλέποντος/ουσας σε 
άλλο Τμήμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος ορίζεται νέος/α επιβλέπων/ουσα για τον/την ερευνητή/ερευνήτρια. 

3. Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας ο/η ερευνητής/ερευνήτρια, σε 
συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα και με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων δύο μελών 
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της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, υποβάλλει έκθεση περάτωσης της έρευνας στη 
Συνέλευση του Τμήματος. 

4. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος πιστοποιεί την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής 
έρευνας και η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει το Μητρώο Μεταδιδακτόρων 
Ερευνητών. 

 
Άρθρο 4: Παροχές στους/στις μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες 
 

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
μεταδιδακτορικής έρευνας χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος με 
σεβασμό στη φήμη του Πανεπιστημίου και τους κανόνες δεοντολογίας. 

2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του 
Τμήματος ή και άλλων Σχολών και Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α. και στον αντίστοιχο εξοπλισμό 
τους, στις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού, καθώς και στις νησίδες Η/Υ 
και τους παρέχεται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος. 

3. Ο τίτλος του/της μεταδιδάκτορα ερευνητή/ερευνήτριας δεν εγείρει οποιαδήποτε 
υποχρέωση αμοιβής του από το Ίδρυμα. 

4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης 
αναφορικά με δράσεις που προβλέπονται βάσει αποφάσεων του Τμήματος ή της Σχολής ή 
των αρμοδίων Οργάνων του Πανεπιστημίου. 

5. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες δύνανται να αμείβονται από πόρους 
προερχόμενους από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. 
Δύνανται επίσης να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα. 

6. Ο/Η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/καθηγήτρια έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον/την 
μεταδιδάκτορα ερευνητή/ερευνήτρια για τους κανονισμούς ασφάλειας των χώρων και των 
εργαστηρίων και για τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 

 
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις μεταδιδάκτορα ερευνητή/ερευνήτριας 
 

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες οφείλουν να συντάσσουν έκθεση προόδου 
της μεταδιδακτορικής έρευνάς τους σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα ανά 
ακαδημαϊκό έτος, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση. 

2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες δύνανται να παρουσιάζουν την πρόοδο 
της μεταδιδακτορικής τους έρευνας σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που 
διοργανώνονται από το Τμήμα με ευθύνη του επιβλέποντος μέλους, με απώτερο στόχο την 
προβολή της έρευνάς τους μέσω δημοσιεύσεων σε περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου 
αυτό είναι εφικτό ή με άλλο δόκιμο τρόπο. 

3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες είναι υποχρεωμένοι/ες να αναφέρουν το 
Τμήμα, υπό την «ακαδημαϊκή αιγίδα» του οποίου εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα 
(academic affiliation), σε κάθε δημοσίευσή τους. 

4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες οφείλουν να συμπεριφέρονται, όπως 
αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και να τηρούν και να σέβονται τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος. 
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5. Η Σχολή/το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικά εκπαιδευτικό έργο – στο πλαίσιο 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του – στον/στην 
ερευνητή/ερευνήτρια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 7α του άρθρου 29 του ν. 
4009/2011). 

 

Άρθρο 6: Περάτωση μεταδιδακτορικής έρευνας 
 

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες, σε συνεργασία με τον/την 
επιβλέποντα/ουσα και με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων δύο μελών της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής, συντάσσουν και υποβάλλουν στη Συνέλευση του Τμήματος την 
έκθεση περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας, αφού προηγηθεί έλεγχος λογοκλοπίας. 
Κατόπιν υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δημοσίως σε 
ημερομηνία και χώρο που θα ορίσει η Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος. 

2. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται βεβαίωση διεξαγωγής 
μεταδιδακτορικής έρευνας, στην οποία αναφέρεται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το 
ονοματεπώνυμο του/της ερευνητή/ερευνήτριας, το όνομα πατρός, το γνωστικό αντικείμενο 
της έρευνας, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής της και δημόσιας παρουσίασής της και το 
ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του/της επιβλέποντα/ουσας. Η βεβαίωση υπογράφεται από 
τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η βεβαίωση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. 

 
Άρθρο 7: Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
 

Τα δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τον ν. 
2121/1993. 

 
Άρθρο 8: Διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή/ερευνήτριας 
 

1. Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή/ερευνήτριας με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος για τους ακόλουθους λόγους, μεταξύ άλλων: 

α) Μη τήρηση των υποχρεώσεών του. 

β) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων 
επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς. 

γ) Συμπεριφορές του/της μεταδιδάκτορα ερευνητή/ερευνήτριας που εκθέτουν και 
ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα Φιλοσοφίας. 

δ) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/ίδια τον/την μεταδιδάκτορα 
ερευνητή/ερευνήτρια. 
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VI. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 

10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 

 
10.1 Γενικές πληροφορίες 
 

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας λειτουργούν τα ακόλουθα πέντε Εργαστήρια: 

(i) Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας / Τhe NKUA Applied Philosophy Research 
Laboratory. 

(ii) Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου / Institutional Discourse Research Laboratory. 
(iii) Εργαστήριο Πολιτικής Φιλοσοφίας: από την πράξη στη θεωρία (ΕΠοΦι) / Political 

Philosophy Research Laboratory: From Action to Theory (EPoPhi). 
(iv) Εργαστήριο «Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-Οικονομία» / Philosophy, Politics, Economy 

Laboratory – ppelab.gr. 
(v) Εργαστήριο Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής και Φιλοσοφίας της Αυτογνωσίας / 

Philosophy Counseling Awareness Lab. 
(vi) Εργαστήριο «Φιλοσοφία και Τέχνη» / Philosophy and Art Laboratory – phil.art.lab. 

 
Εργαστήρια του Τμήματος Φιλοσοφίας 

www.philosophy.uoa.gr/ta-ergastiria.html 
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10.2 Δομή, λειτουργία και διοίκηση των Εργαστηρίων 
 

10.2.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

THE NKUA APPLIED PHILOSOPHY RESEARCH LABORATORY 

ΦΕΚ ίδρυσης: 92/Β/11.05.1999 και 3756/Β/25.10.2017 

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης 

Μέλη: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης· Δρ. Γεώργιος 
Ηλιόπουλος (Ε.ΔΙ.Π.)· Αχιλλέας Κλεισούρας (Ε.Τ.Ε.Π.), υποψ. Δρ.· Δρ. Ελένη Καραματζιάνη 
(αποσπασμένη από τη Β/θμια Εκπαίδευση). 

Συμβουλευτική Επιτροπή: Ομότιμη Καθηγήτρια Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου· Αναπληρωτής 
Καθηγητής Χρήστος Γιαπιτζάκης· Δρ. Κωνσταντίνα Μυλωνά-Γιαννακάκου· Επίκουρος 
Καθηγητής Θανάσης Σακελλαριάδης· Καθηγητής Νίκος Ψαρρός· πατήρ Δρ. Φιλόθεος 
(Φώτιος) Μαρούδας· Ιωάννα Φουντά-Κόντου, ΜΑ· Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος 
Δημητρίου· Λέκτωρ Παναγιώτης Δουδωνής· Βασιλική Μπαφατάκη, υποψ. Δρ.· Επίκουρη 
Καθηγήτρια Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή· Ευαγγελία Σφακιανούδη-Πάντου, ΜΑ· 
Δρ. Βασίλειος Σύρος· Επίκουρος Καθηγητής Mohamed Ahmed Suleiman. 

Conatus – Journal of Philosophy (Συντακτική επιτροπή): Αγγελική-Μαρία Αργυράκου· 
Δέσποινα Βερτζάγια, ΜΑ· Αχιλλέας Κλεισούρας, υποψ. Δρ.· Δρ. Ιωάννης Λαδάς· Γεώργιος 
Μπίφης, ΜΑ· Λυδία Τσιακίρη, ΜΑ· Παναγιώτης Χρυσόπουλος, ΜΑ· Βίκυ Πρωτοπαπαδάκη, 
ΜΑ· Zorica Mijartovic, υποψ. Δρ.· Μιχαήλ Ψαρομμάτης· Σοφία Γιαννούσιου, ΜΑ· Δρ. 
Μαρία Σωζοπούλου· Δρ. Παρασκευή Ζαχαριά. 

Ερευνητές: Νάντια Αλεβίζου, υποψ. Δρ.· Σοφιάννα Αλιφιέρη υποψ. Δρ.· Δέσποινα 
Βερτζάγια, υποψ. Δρ.· Γεωργία Βουνάση, υποψ. Δρ.· Άννα-Ανδριανή Γιαλούρη, ΜΑ.· Δρ. 
Άλκης (Αλκιβιάδης) Γούναρης· Παναγιώτα Γρούβα, ΜΑ· Μαριάννα Ζαχαριουδάκη, υποψ. 
ΜΑ.· Αντριάννα Ζησιμάτου, υποψ. Δρ.· Δρ. Αθανάσιος Ν. Ζιάκας· Επίκουρος Καθηγητής 
Μιχάλης Ηγουμενίδης· Δρ. Ελίνα Κ. Καραματζιάνη· Μαίρη Κατάρτη, υποψ. Δρ.· Θωμάς 
Κορδώνης, υποψ. Δρ· Δρ. Παναγιώτης Κορμάς· Δρ. Δήμητρα Κουντάκη· Δρ. Γιώργος 
Κωστελέτος· Δρ. Ιωάννης Λαδάς· Γεωργία Λιβιέρη-Λάμπου, υποψ. Δρ.· Δρ. Γιώργος 
Μπούτλας· Μαρία Μυλωνή, υποψ. Δρ.· Δρ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου· Κυριακή 
Παπακωνσταντίνου, υποψ. Δρ.· Δρ. Γιούλη (Παναγιώτα) Ι. Παπαϊωάννου· Βάνα Ρόζου, 
υποψ. Δρ.· Δρ. Καλομοίρα Κ. Σακελλαράκη· Γεώργιος Δ. Σαλαμούρας, υποψ. Δρ.· Στέλλα 
Σταθοπούλου, υποψ. Δρ.· Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, υποψ. Δρ.· Λέκτωρ Tipsatree 
Tipmontree (Suratthani Rajabhat University, Ταϋλάνδη)· Δρ. Βασιλική-Μαρία Τζατζάκη· 
Δρ. Ανδρέας Τίφας· Λυδία Τσιακίρη, ΜΑ· Δρ. Παναγιώτης Τσιλιγκρός· Δρ. Μαριλένα 
Φραγκιαδάκη· Σταματία Χαλιμούρδα, υποψ. ΜΑ· Δρ. Μαρία Κ. Χωριανοπούλου. 

Πρακτική άσκηση: Αδάμ Παναγιωτόπουλος, ΜΑ· Miguel Toledo Romero (University of 
Malaga)· Vlatka Hećimović (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek). 
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Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή, κυψέλη 746 (7ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 
157 84 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: 210 727 7365, 6955394411 Fax: 210 724 8979 

E-mail: philosophylab@philosophy.uoa.gr 

Ιστότοπος: www.philosophylab.philosophy.uoa.gr 

● Το Εργαστήριο από το έτος 2016 είναι συνδεδεμένο με το Ελληνικό Κλιμάκιο της 
Διεθνούς Έδρας Βιοηθικής (πρώην Έδρας Βιοηθικής της UNESCO – University of Haifa). 

● Συνεργασίες: To Εργαστήριο συνεργάζεται με τα ακόλουθα πανεπιστημιακά και 
ερευνητικά ιδρύματα: Ελληνικό Κλιμάκιο της Διεθνούς Έδρας Βιοηθικής · Εργαστήριο 
Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Κοινωνιολογίας των Επιστημών 
και Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου· The German Unit (Hannover) of 
the International Network of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)· Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών· Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου του Novi Sad· The Department of Philosophy and Media Communications 
of Kazan State Power Engineering University· Ελληνικό Κλιμάκιο της Έδρας Βιοηθικής της 
UNESCO (Haifa) και Ερευνητικό Κέντρο Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου· 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 Πανεπιστήμιο Κύπρου (OUC)· Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)· 
Ερευνητικό Κέντρο Βιοηθικής του Παντείου Πανεπιστημίου· Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Δημοσίου Δικαίου (EPLO). 

● Εκδόσεις: To Εργαστήριο εκδίδει 
 

(α)  το  περιοδικό  φιλοσοφίας  Conatus – Journal  of Phi losophy  (2016 κ.ε.) .  

Δημοσιευμένα τεύχη: 

Βλ. παρακάτω, 11.2.1. 
 

(β)  την επιστημονική  σειρά  “Εγχειρίδια Βιοηθικής της UNESCO”  
(επιμελητές  σειράς:  Βάνα  Νικολαΐδου-Κυριανίδου  και  Ευάγγελος  Δ. 
Πρωτοπαπαδάκης) (2018  κ.ε.) .  

Εκδόσεις: 

(i) Bernard M. Dickens, Rebecca J. Cook, Eszter Kismodi, Αναπαραγωγική Υγεία: Ηθικός 
Σχολιασμός Περιπτωσιολογικών Μελετών, μτφρ. Μαρία Χωριανοπούλου, Αθήνα: The 
NKUA Applied Philosophy Research Lab Press, 2022. ISBN: 978-618-83729-4-8, DOI: 
https://doi.org/10.12681/aprlp.81· 

(ii) Amnon Carmi, Βιοηθική για Νομικούς, μτφρ. Αδάμ Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: The 

https://doi.org/10.12681/aprlp.81
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NKUA Applied Philosophy Research Lab Press, 2022. ISBN: 978-618-83729-5-5, DOI: 
https://doi.org/10.12681/aprlp.21· 

(iii) Michael L. Perlin, Harold Bursztajn, Kris Gledhill, Eva Szeli, Ψυχιατρική Ηθική και τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία στα Ιδρύματα και στην Κοινότητα, 
μτφρ. Σοφία Γιαννούσιου, Αθήνα: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press, 
2022. ISBN: 978-618-83729-6-2, DOI: https://doi.org/10.12681/aprlp.84· 

(iv) Omar Sultan Haque, Julian De Freitas, Harold J. Bursztajn, Lisa Cosgrove, Abilash A. 
Gopal, Robindra Paul, Itay Shuv-Ami, και Samuel Wolfman, Η Ηθική και η Επιρροή της 
Βιοημηχανίας Φαρμάκων στην Ιατρική, μτφρ. Μιχαήλ Ψαρομμάτης, Αθήνα: The NKUA 
Applied Philosophy Research Lab Press, 2022. ISBN: 978-618-86248-3-2, DOI: 
https://doi.org/10.12681/aprlp.86· 

(v) Silke Schicktanz, Claudia Wiesemann, Sabine Wöhlke, και Amnon Carmi, Διδάσκοντας 
Ηθική της Μεταμόσχευσης Οργάνων και της Δωρεάς Ιστών: Μελέτες Περίπτωσης και 
Ταινίες, μτφρ. Λυδία Τσιακίρη, Αθήνα: The NKUA Applied Philosophy Research Lab 
Press, 2022. ISBN: 978-618-83729-7-9, DOI: https://doi.org/10.12681/aprlp.87· 

(vi) A. Carmi, D. Moussaoui, J. Arboleda-Florez, Διδάσκοντας Ηθική στην Ψυχιατρική: 
Μελέτες Περίπτωσης, μτφρ. Αγγελική-Μαρία Αργυράκου, Αθήνα: The NKUA Applied 
Philosophy Research Lab Press, 2022. ISBN: 978-618-86248-1-8, DOI: 
https://doi.org/10.12681/aprlp.88· 

(vii) Daniella Keidar, Η Επικοινωνία στην Αίθουσα Διδασκαλίας: Χρήση της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της μη Λεκτικής Επικοινωνίας στην Διδασκαλία της 
Ηθικής στις Ιατρικές Σχολές, μτφρ. Παρασκευή Ζαχαριά, Αθήνα: The NKUA Applied 
Philosophy Research Lab Press, 2022. ISBN: 978-618-86248-2-5, DOI: 
https://doi.org/10.12681/aprlp.89· 

(viii) Tessa Chelouche, Geoffrey Brahmer, Βιοηθική και Ολοκαύτωμα, μτφρ. Δέσποινα 
Βερτζάγια, Αθήνα: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press, 2022. ISBN: 978-
618-83729-8-6, DOI: https://doi.org/10.12681/aprlp.90· 

(ix) Amnon Carmi, Ενήμερη Συναίνεση: Μελέτες Περίπτωσης, μτφρ. Γεώργιος Μπίφης, 
Αθήνα: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press, 2022. ISBN: 978-618-83729-
9-3, DOI: https://doi.org/10.12681/aprlp.91· 

(x) Darryl R. J. Macer, Ηθικά Παιχνίδια για την Διδασκαλία της Βιοηθικής, μτφρ. Αχιλλέας 
Κλεισούρας, Αθήνα: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press, 2022. ISBN: 
978-618-86248-0-1, DOI: https://doi.org/10.12681/aprlp.96· 

 

(γ)  την  επιστημονική  σειρά  “Hellenic-Serbian Philosophical  Dialogue  
Series”  (senior editors :  Γεώργιος  Αραμπατζής,  Una Popovic ,  Dragan Prole ,  
Ευάγγελος  Δ. Πρωτοπαπαδάκης)  (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.21
https://doi.org/10.12681/aprlp.84
https://doi.org/10.12681/aprlp.86
https://doi.org/10.12681/aprlp.87
https://doi.org/10.12681/aprlp.88
https://doi.org/10.12681/aprlp.89
https://doi.org/10.12681/aprlp.90
https://doi.org/10.12681/aprlp.91
https://doi.org/10.12681/aprlp.96
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https://doi.org/10.12681/aprlp.16· 

(ii) Dragan Prole and Goran Rujević, Personhood, Athens: The NKUA Applied Philosophy 
Research Lab Press, 2020. ISBN: 978-618-83729-2-4, DOI: 
https://doi.org/10.12681/aprlp.49· 

(iii) Evangelos D. Protopapadakis and George Arabatzis, Modernity and Contemporaneity, 
Athens: The NKUA Applied Philosophy Research Lab Press, 2022. ISBN: 978-618-85619-
5-3, DOI: https://doi.org/10.12681/aprlp.82. 

● Επιστημονικές εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις: Βλ. τον ιστότοπο του Εργαστηρίου. 

 

Ίδρυση-αποστολή-λειτουργία: Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας ιδρύθηκε τον 
Μάιο του 1999 ως «Φιλοσοφικό και Τεχνολογικό Εργαστήριο Εφαρμοσμένης και 
Οικολογικής Φιλοσοφίας» (ΦΕΚ 92/Β/11.05.1999) και έλαβε τη σημερινή του ονομασία του 
2017 (ΦΕΚ 3756/Β/25.10.2017). Ανήκει στο Τμήμα Φιλοσοφίας, του οποίου αποτελεί 
ανεξάρτητη δομή. Σκοπός του είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Φιλοσοφίας ιδίως στην περιοχή 
της Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην κάθε μορφής συνεργασία 
με διεθνείς οργανισμούς και διακρατικούς φορείς. Για τον λόγο αυτό από το 2016 φιλοξενεί 
το Ελληνικό Κλιμάκιο της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (University of Haifa). Στους στόχους 
του εντάσσεται, επίσης, η συνεργασία με αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα, 
συναφείς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και της 
αλλοδαπής. Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση 
επιστημονικών εκδηλώσεων (ημερίδων και συνεδρίων), η έκδοση επίτομων έργων, 
επιστημονικών σειρών και επιστημονικού περιοδικού, καθώς και η πρόσκληση σημαντικών 
Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. 
 



[138] 

10.2.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

INSTITUTIONAL DISCOURSE RESEARCH LABORATORY 

ΦΕΚ ίδρυσης: 4678/Β/18.10.2018 

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής 

Μέλη: Δρ. Γεώργιος Μπαρμπαρούσης (Ε.ΔΙ.Π.)· Μαριάννα Μήκου, υποψ. Δρ.· Γεώργιος 
Μπανιώκος, υποψ. Δρ.· Θάνος Μπινιάρης, υποψ. ΜΑ. 

Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή, κυψέλη 746 (7ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 
157 84 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: 210 727 7504 

E-mail: idrel@philosophy.uoa.gr 

Ιστότοπος: https://institutionsdiscourse.philosophy.uoa.gr 

● Εκδόσεις: To Εργαστήριο εκδίδει 
 

(α) το  επιστημονικό  περιοδικό ΕΙΚΩΝ / ICON – Επιθεώρηση  Βυζαντινής 
Φιλοσοφίας / Journal  on Byzantine Philosophy  (2021 κ.ε.) .  

Δημοσιευμένοι τόμοι: 1 τχ. 1 (2021) 

Βλ. παρακάτω, 11.2.4. 
 

(β)  αυτοτελείς εκδόσεις:  

(i) Γ. Αραμπατζής, Γ. Βλαχάκης, Ε. Δ. Πρωτοπαπαδάκης (επιμ.), Ο Όμηρος και η ελληνική 
σκέψη, Αθήνα: Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, 2019. ISΒN: 978-618-84298-
5-7· 

(ii) Γ. Αραμπατζής, Κλ. Λιακοπούλου (επιμ.), Το Νέο-Γκροτέσκο. Κρίση και αναπαράσταση. 
Για τα 10 χρόνια ελληνικής κρίσης – Le néo-grotesque. Crise et représentation. Pour les 
10 ans de crise grecque, Αθήνα: Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, 2020. ISΒN: 
978-618-84298-6-4· 

(iii) Γ. Αραμπατζής (επιμ.), Κρίση και αναπαράσταση. Μελέτες κριτικής πρόσληψης, 
Αθήνα: Κέλευθος, 2020. ISΒN: 978-618-5542-01-6· 

(iv) J. Starobinski, Γ. Αραμπατζής, Φ. Βλαστός, Ν. Κότσαλα, Α. Ξυφτίλη, Γ. Στείρης, Ο 
ηλιακός μύθος της επανάστασης, Αθήνα: Κέλευθος (Σειρά: Θεσμικός Λόγος 1), 2021. 
ISΒN: 978-618-5542-07-8. 

● Επιστημονικές εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις:  

Εικαστική Έκθεση και σειρά Στρογγυλών Τραπεζών με θέμα: «Καταστροφές. Με αφορμή 
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το 1922». Διοργάνωση σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ΕΚ.Π.Α. και το ΠΜΣ «Φιλοσοφία». 

Πανεπιστημιούπολη, Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., 6 έως 27 Μαΐου 2022. 

Βλ. τον ιστότοπο του Εργαστηρίου. 

 

Ίδρυση-αποστολή-λειτουργία: Το Εργαστήριο Μελέτης Θεσμικού Λόγου εγκρίθηκε από την 
3η Γενική Συνέλευση του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας, την 15/5/2018, ύστερα από πρόταση του Καθηγητή Γεωργίου Αραμπατζή, και 
η ίδρυσή του δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 18/10/2018, τεύχος Β΄, αριθ. φύλλου 4678. 
Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέχθηκε ο ως άνω Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής. Το 
Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο έρευνας και επιστημονικής δραστηριότητας τις ελληνικές, 
θεσμικές, γλωσσικές πρακτικές καθ’ όλο το χρονικό φάσμα της ιστορίας μας, από την 
Αρχαιότητα και δια του Βυζαντίου έως τη νεωτερικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
Βυζαντινή περίοδο ως αποφασιστικής σημασίας για τη διαμόρφωση του καθόλου θεσμικού 
λόγου. Ο όρος «γλωσσικές πρακτικές» αναφέρεται στα σημεία σύμπτωσης των ιδιωτικών 
βουλήσεων με τις δημόσιες κανονιστικότητες και, υπό την ευρεία έννοια, παραπέμπει στην 
ανάπτυξη ενός ήθους ικανού να ρυθμίζει τις ιδιωτικότητες σύμφωνα με τη γλώσσα και 
έκφραση των θεσμών. Ο θεσμικός λόγος, έτσι, εμφανίζεται ρυθμιστικός των ιδιωτικοτήτων 
και της εκφραστικής κανονιστικότητας. Το Εργαστήριο εστιάζει την έρευνά του σε τυπικά 
θεωρητικά κείμενα της σχετικής παράδοσης αλλά και σε άτυπα θεωρητικώς τεκμήρια όπως 
π.χ. νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, μανιφέστα, αυτοβιογραφικά 
ντοκουμέντα, αναπαραστάσεις της καθημερινότητας των πρακτικών εκφώνησης θεσμικού 
λόγου, θεωρητικές εξομολογήσεις, οπτικές τεκμηριώσεις κ.ά., στη βάση μιας ανάλυσης που 
θα διερευνά τις σχέσεις της φιλοσοφίας και του θεωρητικού λόγου με τις συγκεκριμένες 
γλωσσικές πρακτικές στη βάση ιστορικά εντοπισμένων επιστημονικών, γλωσσικών και 
παιδευτικών εκφάνσεων. 



[140] 

10.2.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ (ΕΠοΦι) 

  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ (ΕΠοΦι) 

POLITICAL PHILOSOPHY RESEARCH LABORATORY: FROM ACTION TO THEORY (EPoPhi) 

ΦΕΚ ίδρυσης: 2182/Β/12.06.2018 

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου 

Συντονίστρια: Αικατερίνη-Αδαμαντία Καρούνια, υποψ. Δρ. 

Μέλη: 

(α) τακτικά μέλη: Καθηγητής Γεώργιος Βασίλαρος· Θάνος Γελαλής, πτυχ. Τμ. Φ.Π.Ψ.-φοιτ. 
Τμ. Νομικής· Τρισεύγενη Γεωργακοπούλου, υποψ. ΜΑ.· Mιχάλης Δαγτζής, υποψ. Δρ.· Δρ. 
Κωνσταντίνος Ηροδότου· Αικατερίνη-Αδαμαντία Καρούνια, υποψ. Δρ.· Ευάγγελος 
Κομνηνός, υποψ. ΜΑ.· Κωνσταντίνος Κοτσέτας, υποψ. ΜΑ.· Παναγιώτης Λαθύρης, υποψ. 
ΜΑ.· Φώτης Στάμος, υποψ. MA· Μανώλης Στίνης, υποψ. MA· Σωκράτης Τσελεμέγκος, 
προπτ. φοιτ. Τμ. Φιλοσοφίας· Γιάννης Χαρίτος, προπτ. φοιτ. Τμ. Φιλοσοφίας· Ιωάννης 
Χουντής, Jr. Research Fellow στο Πανεπιστήμιο Tübingen, υποψ. Δρ.· Δημήτριος 
Αραμπατζής, προπτ. φοιτ. Τμ. Φιλοσοφίας. 

(α) συνεργαζόμενα μέλη: Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, πτυχ. Τμ. Φιλολογίας· Δρ. Νίκος 
Ντόλας. 

Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή, κυψέλη 503 (5ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 
157 84 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: 210 727 7691 

E-mail: epophi@philosophy.uoa.gr 

Ιστότοπος: www.epophi.philosophy.uoa.gr 

● Εκδόσεις: To Εργαστήριο εκδίδει 
 

(α)  το  περιοδικό  πολιτικής  φιλοσοφίας  Public Realm – Postgraduate and 
Early Career Journal  of Phi losophy (2021 κ.ε.) .  

Υπό δημοσίευση: 1 (2022) 

Βλ. παρακάτω, 11.2.3. 
 

(β)  αυτοτελείς  εκδόσεις:  

(i) Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου (επιμ.), Ανατέμνοντας τον ρατσισμό. Δέκα και ένα 
δοκίμια, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Επίκεντρο, 2021. 

(ii) Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου (επιμ.), Οι πολλαπλές εκφάνσεις στου αντιεβραϊσμού, 
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Ηράκλειο: εκδόσεις Π.Ε.Κ. 2021. 

(iii) Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου και Κωνσταντίνος Ηροδότου (επιμ.), Οι Εβραίοι στον 
κόσμο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και της Επανάστασης του 1821, Αθήνα: 
εκδόσεις Καπόν, 2022. 

Προσεχής έκδοση: 

Συλλογικός τόμος με θέμα Βιοπολιτική-Τεχνική-Τεχνολογία με προσκεκλημένους 
συγγραφείς (όπως Alain Brossat, Jean-François Braunstein, Jean-Luc Nancy, Pierre-Andre 
Taguieff και άλλοι) στην ελληνική (η μετάφραση θα γίνει από μέλη του Εργαστηρίου). 

● Επιστημονικές εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις:  
 

(α)  Σειρά κινηματογραφικών προβολών:  

(i) «Η δίκη της Νυρεμβέργης» (19 Απριλίου 2018). 

(i) «Η άρνηση» (2 Μαΐου 2018). 

(i) «Το μουσικό κουτί» (23 Μαΐου 2018). 

Πανεπιστημιούπολη, Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. 

http://epophi.philosophy.uoa.gr/loipes-draseis/proboles.html 

(β)  Εκδήλωση με θέμα «Ιστορική μνήμη και Ολοκαύτωμα» με ομιλία: «Πώς ένας νεκρός 
να κλάψει τους νεκρούς; Για την ταινία ‘Ο γιος του Σαούλ’, του Λάζλο Νέμες» από την 
Βίκυ Ιακώβου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, και θεατρικό δρώμενο: «Το 
άστρο του Δαυίδ» από την ομάδα Time Lapse. 

Πανεπιστημιούπολη, Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., 29 Ιανουαρίου 2019. 

http://epophi.philosophy.uoa.gr/loipes-draseis/istorikh-mnhmh-kai-olokaytwma.html 

(γ)  Εκδήλωση με θέμα «Τα όρια της ελευθερίας του λόγου» με ομιλητές τους Πέρσα 
Ζέρη, Κωνσταντίνο Ηροδότου, Περικλή Κοροβέση, Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, 
Πέτρο Τατσόπουλο και Δημήτρη Ψυχογιό. 

Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώντος 2, Αθήνα), 13 Μαΐου 2019. 

http://epophi.philosophy.uoa.gr/loipes-draseis/ta-oria-ths-eley8erias-toy-logoy.html 

(δ)  Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Αντισημιτισμός, Ολοκαύτωμα και φιλοσοφική 
σκέψη», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Ε.Κ.Π.Α., Κεντρικό κτήριο, 27-29 Νοεμβρίου 2019. 

http://epophi.philosophy.uoa.gr/episthmoniko-symposio-2019.html 

(ε)  Διήμερο Σεμινάριο του ΕΠοΦι σε συνεργασία με το Mémorial de la Shoah, υπό την 
αιγίδα του Ε.K.Π.Α., της Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας. Θέμα του 
Σεμιναρίου: «The Holocaust and mass atrocity: comparing to single out». 

Πανεπιστημιούπολη, Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., 8 και 9 Δεκεμβρίου 2021. 

http://epophi.philosophy.uoa.gr/loipes-draseis/proboles.html
http://epophi.philosophy.uoa.gr/loipes-draseis/istorikh-mnhmh-kai-olokaytwma.html
http://epophi.philosophy.uoa.gr/loipes-draseis/ta-oria-ths-eley8erias-toy-logoy.html
http://epophi.philosophy.uoa.gr/episthmoniko-symposio-2019.html
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Βλ. τον ιστότοπο του Εργαστηρίου. 

 

Ίδρυση-αποστολή-λειτουργία: Το Εργαστήριο Πολιτικής Φιλοσοφίας: από την πράξη στη 
θεωρία (ΕΠοΦι) είναι δομή του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. (ΦΕΚ 
2182/Β/12.06.2018). Αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια ανάδειξης και φιλοσοφικής 
προσέγγισης ζητημάτων που αφορούν στη σύγχρονη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα 
(φαινόμενα ρατσισμού, θεωρίες συνωμοσίας, φονταμενταλισμοί, πολυπολιτισμικότητα, 
ανομία και δημοκρατική ανοχή κ.ά.). 

Γιατί όμως «Από την πράξη στη θεωρία»; Με αυτή τη διατύπωση δηλώνεται ότι οι 
επικείμενες δραστηριότητες του Εργαστηρίου μας στοχεύουν στο να θέσουν την πολιτική 
φιλοσοφία στην υπηρεσία των συμβάντων, έτσι ώστε αυτή να μην αποτελεί αποκλειστικά 
μια ακαδημαϊκού χαρακτήρα ομφαλοσκοπική ενασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
Εργαστήριο επιδιώκει να λειτουργεί ως ένας ακαδημαϊκός θεσμός ο οποίος δεν παραμένει 
στο περιθώριο ή στις παρυφές των πολιτικών και κοινωνικών τεκταινομένων. Αντίθετα, 
επιζητεί να φέρει τον πολιτικό στοχασμό αντιμέτωπο με το μάτι του κυκλώνα. Υπό αυτούς 
τους όρους, θα επιδιωχθεί η συνεργασία και με άλλους κλάδους των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστημών, δεδομένου ότι η ολοκληρωμένη κριτική προσέγγιση της σύγχρονης 
πραγματικότητας αξιώνει οπωσδήποτε τη διεπιστημονικότητα. Γι’ αυτό, το Εργαστήριό μας 
υποστηρίζει τη διαθεματικότητα και τον διάλογο τόσο ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτικές 
παραδόσεις, όσο και ανάμεσα στην πολιτική, αφενός, και την ηθική, ιστορική, θρησκευτική 
ή ανθρωπολογική σκέψη, αφετέρου. Η προσπάθεια της σκέψης και η “διαχρονία” είναι για 
μας αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις για να κατανοήσουμε τη “συγχρονία”. 
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10.2.4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

PHILOSOPHY, POLITICS, ECONOMY LABORATORY – ppelab.gr 

ΦΕΚ ίδρυσης: 3473/Β/13.09.2019 

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ν. Πολίτης 

Μέλη: Δρ. Παναγιώτα Βάσση· Δρ. Άλκης Γούναρης· Δρ. Αναστάσιος Μανδραπήλιας· Δρ. 
Παναγιώτης Πέρρος-Αποστολόπουλος· Βάσω Μπάκα, υποψ. Δρ.· Δήμητρα Βαγενά, υποψ. 
Δρ.· Παναγιώτης Δέδες, υποψ. Δρ.· Ζαχαρούλα Θεοδώρου, υποψ. ΜΑ· Βασίλης 
Τσακίρογλου, πτυχ. Τμ. Φ.Π.Ψ. 

Junior members: Σωκράτης Τσελεμέγκος, προπτ. φοιτ. Τμ. Φιλοσοφίας· Δημήτριος 
Ευθυμίου, προπτ. φοιτ. Τμ. Φιλοσοφίας· Παναγιώτης Βεζυργιάννης, προπτ. φοιτ. Τμ. 
Φιλοσοφίας· Γεώργιος Γερογλής, προπτ. φοιτ. Τμ. Φιλοσοφίας. 

Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή, κυψέλη 509 (5ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 
157 84 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: 210 727 7517 

E-mail: info@ppelab.gr 

Ιστότοπος: www.ppelab.gr 

● Εκδόσεις: To Εργαστήριο εκδίδει 
 

(α)  το περιοδικό φιλοσοφίας  Ηθική  – Περιοδικό Φιλοσοφίας  (2005 κ.ε.) :  

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki 

Δημοσιευμένοι τόμοι: 

Βλ. παρακάτω, 11.2.2. 
 

(β)  αυτοτελείς  εκδόσεις:  

Γιώργος Ν. Πολίτης (επιμ.), Roger Scruton: Φωτίζοντας τον ελέφαντα στο δωμάτιο, 
Aθήνα: εκδόσεις Παπαζήση, 2022. 

● Επιστημονικές εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις: Ενδεικτικά: 

(α) Διεθνές Διεπιστημονικό Σεμινάριο με θέμα: «Political animals: explorations of the 
political across the ages». Διοργάνωση σε συνεργασία με τo Kέντρο Ελληνικών Σπουδών 
του Iδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του Simon Fraser University, Vancouver, Canada. 

Διαδικτυακά, 19 Ioυνίου 2020. 
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https://www.ppelab.gr/political_animals_explorations_of_the_political_across_the_ag
es-article-370.html?category_id=69 

(β) Διημερίδα με θέμα: «Κώστας Παπαϊωάννου, ο φιλόσοφος της συμφιλίωσης». 
Διοργάνωση. 

Διαδικτυακά, 16-16 Ιουνίου 2021. 

https://www.ppelab.gr/diadiktyaki_diimerida_kwstas_papaiwannoy_filosofos_tis_symf
iliwsis-article-374.html?category_id=69 

(γ) «Η Σοφία στο σχολείο». Πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της 
Φιλοσοφίας στο Δημοτικό, που εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα 
Έρευνας και Καινοτομίας, αφού κατέλαβε την 9η θέση ανάμεσα σε 340 προτάσεις 
ακαδημαϊκών φορέων και ερευνητικών κέντρων που υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση. 
(Εγκρίθηκαν και χρηματοδοτούνται οι 19 πρώτες.) 

Διάρκεια Προγράμματος: Οκτώβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2023. 

Βλ. τον ιστότοπο του Εργαστηρίου. 

(δ) «Παρατηρητήριο Ιθαγένειας»: Ερευνητικό Πρόγραμμα που διερευνά ζητήματα σχετικά 
την δημόσια πολιτική ιθαγένειας και εκπονείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Διάρκεια Προγράμματος: Ιανουάριος 2022 – Δεκέμβριος 2023. 

Βλ. τον ιστότοπο του Προγράμματος: https://www.mysofia.gr. 

(ε) Συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου με δύο ανακοινώσεις στο Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και 
προβληματισμοί». 

Ιωάννινα, 13, 14 και 15 Μαΐου 2022. 
(στ) Σειρά διαλέξεων στο πλαίσιο των προπτυχιακών σεμιναρίων «Φιλελευθερισμός και 
Σοσιαλισμός» και «Φιλοσοφία-Πολιτική Οικονομία», ακαδ. έτος 2021-2022. 
Ομιλητές: Στάθης N. Καλύβας, Gladstone Professor of Government in the Department of 
Politics and International Relations, Οxford University· Δρ. Εύη Δραμαλιώτη, Πρόεδρος του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης· Κωνσταντίνος Ρεπαπής, Director 
of the BA in Economics and the BSc in Economics with Econometrics, Goldsmiths, 
University of London· Δρ. Κωνσταντίνα Καρακώστα, διδάσκουσα στη Σχολή 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών· Δρ. Μαρία-
Άρτεμις Κολλινιάτη, διδάσκουσα στο Τechnische Universität Darmstadt· Δρ. Γιώργος 
Αρχόντας, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Κέντρου Φιλελεύθερων 
Μελετών· Δρ. Κωνσταντίνος Γκράβας, διδάσκων στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου και στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

https://www.ppelab.gr/seira_br_dialexewn-category-229.html 

 

Ίδρυση-αποστολή-λειτουργία: Η πεποίθηση ότι η συνθετική μελέτη φιλοσοφίας, πολιτικής 
και οικονομίας έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ποιότητα της σκέψης των φοιτητών και 
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φοιτητριών δημιούργησε, το 1920, το πρώτο πρόγραμμα σπουδών PPE στο Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης. Έκτοτε μεγάλα πανεπιστήμια και των πέντε ηπείρων προσφέρουν αντίστοιχα 
προγράμματα, που αποτελούν παραλλαγές ή εκδοχές της ίδιας κεντρικής ιδέας. 

Η ίδια αντίληψη διατρέχει το Εργαστήριο «Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-Οικονομία», 
PPElab.gr, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην κλασική σκέψη, η φιλοσοφία θέτει τις αρχές 
και τα αξιακά συστήματα, που η πολιτική καλείται να εφαρμόσει, συνεκτιμώντας τις 
οικονομικές τους συνέπειες. Εν τούτοις, η εποχή μας είναι εποχή πρωτοκαθεδρίας της 
οικονομίας σε βάρος τόσο της πολιτικής, όσο και της φιλοσοφίας. Το PPElab ιδρύθηκε (ΦΕΚ 
3473/Β/13-9-2019) με σκοπό να συμβάλει στη σύνθεση μεταξύ των τριών αυτών γνωστικών 
αντικειμένων και στην αποκατάσταση της μεταξύ τους ισορροπίας. 

Το Εργαστήριο επιδιώκει τη μελέτη, τεκμηρίωση, ανάλυση και προώθηση προτάσεων 
δημόσιας πολιτικής. Σε αυτήν την προσπάθεια το PPElab συνεργάζεται με άλλους φορείς, 
ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά 
αναφέρονται το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος του Simon 
Fraser University, Vancouver και το Institute of Management Studies του Goldsmiths 
University of London. 
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10.2.5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 

PHILOSOPHY COUNSELING AWARENESS LAB 

ΦΕΚ Ίδρυσης: 3756/Β/25.10.2017 

Διευθυντής: Kαθηγητής Παναγιώτης Πανταζάκος 

Μέλη: Μιχαήλ Μαντζανάς, Καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών 

Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή, κυψέλη 503 (5ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 
157 84 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: 210 727 7539 

E-mail: counseling-awareness-lab@philosophy.uoa.gr 

Ιστότοπος: counseling-awareness-lab.philosophy.uoa.gr 

● Εκδόσεις: 
 

αυτοτελείς  εκδόσεις:  

Jean-Jacques Rousseau, Επιστολές περί την ηθική, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια 
Παναγιώτης Πανταζάκος, Αθήνα: εκδόσεις Καρδαμίτσα, 2022 (ISBN: 978-960-354-542-
2). 

 

Προσεχείς εκδόσεις: 

(i) Jean-Jacques Rousseau, Christophe de Beaumont, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια 
Παναγιώτης Πανταζάκος, Αθήνα: εκδόσεις Καρδαμίτσα. Υπό έκδοση: 2023. 

(ii) Mιχαήλ Μαντζανάς (επιμ.), Εμπειρία και αυτογνωσία. Υπό έκδοση: 2023. 
 

● Επιστημονικές εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις: 

(α) Επιστημονική εκδήλωση: 

Το Εργαστήριο συμμετείχε στην εκδήλωση με θέμα: «Covid 19: Ιατρική, φιλοσοφική και 
οικονομική διάσταση μιας πανδημίας», την οποία συνδιοργάνωσαν (1) το Π.Μ.Σ. 
«Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» και (2) το Δ.Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία και Διοίκηση» του 
Ε.Κ.Π.Α. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος o Καθηγητής Νίκολας Χρηστάκης, Πανεπιστήμιο 
Yale, ο Καθηγητής Αθανάσιος-Μελέτιος Δημόπουλος, Πρύτανης Ε.Κ.Π.Α., ο Καθηγητής 
Σωτήριος Τσιόδρας, Ε.Κ.Π.Α., ο Καθηγητής Ανδρέας Παπανδρέου, Ε.Κ.Π.Α., και ο Ομότιμος 
Καθηγητής Ιωάννης Υφαντόπουλος, Ε.Κ.Π.Α. Την εκδήλωση συντόνισε ο Δημοσιογράφος 
Παύλος Τσίμας. 
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Αθήνα (Ε.Κ.Π.Α.), 11 Οκτωβρίου 2021. 

(β) Συμμετοχή του Εργαστηρίου με ανακοίνωση του μέλους του Καθηγητή Μιχαήλ 
Μαντζανά στο 29ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής με θέμα: 
«Διασφάλιση της Υγείας επενδύοντας στην Νοσηλευτική και Μαιευτική». 

Λεμεσός, 11 – 12 Νοεμβρίου 2022. 

(γ) Προσεχείς δράσεις: 

Το Εργαστήριο προγραμματίζει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τη διοργάνωση 
διαλέξεων, σεμιναρίων και δράσεων ανά δεκαπενθήμερο στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Ε.Κ.Π.Α., καθώς και σε σχολεία και Βιβλιοθήκες. 

Βλ. τον ιστότοπο του Εργαστηρίου. 

 

Ίδρυση-αποστολή-λειτουργία: Το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής και Φιλοσοφίας 
της Αυτογνωσίας (Consulting Philosophy and The Philosophy of Self-Knowledge) ιδρύθηκε το 
2017 στο Τμήμα Φιλοσοφίας και εξυπηρετεί: (α) ακαδημαϊκές, διδακτικές, ερευνητικές και 
επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της «Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής», (β) 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού, (γ) τη σύνδεση του Εργαστηρίου με 
διακρατικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, ιδίου ή συναφούς αντικειμένου και (δ) την 
εποπτεία ασκήσεων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών σε δράσεις 
και φορείς συναρτώμενους με τη «Φιλοσοφική Συμβουλευτική». 

Στόχοι του Εργαστηρίου είναι: 1. Η κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, 
των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φιλοσοφίας, καθώς και άλλων 
Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, σε θέματα, τα οποία εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του 
Εργαστηρίου, ήτοι η καλλιέργεια της επιστήμης της Φιλοσοφίας ως θεραπείας και η 
προετοιμασία ειδικών, μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηριακών μαθημάτων, 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, για την απόκτηση εγκεκριμένης διεθνούς 
πιστοποιήσεως. 2. Η κάθε μορφής ακαδημαϊκή, ερευνητική και διδακτική συνεργασία με 
Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι 
επιστημονικοί στόχοι των συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με 
εκείνους του Εργαστηρίου, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα από τον Αμερικανικό 
Οργανισμό Πρακτικής Φιλοσοφίας (American Philosophical Practitioners Association), ο 
οποίος αποτελεί τον κορυφαίο εκπαιδευτικό κι ερευνητικό Οργανισμό παγκοσμίως σε 
θέματα Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής. 3. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, 
ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών 
εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, καθώς 
και την πραγματοποίηση εκδόσεων και δημοσιεύσεων. 4. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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10.2.6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» 

PHILOSOPHY AND ART LABORATORY / phil.art.lab 

ΦΕΚ Ίδρυσης: 6753/Β/31.12.2021 

Διευθύντρια: Επίκουρη Kαθηγήτρια Άννα Λάζου 

Μέλη: Δρ. Μιχαήλ Πάγκαλος (Ε.ΔΙ.Π.)· Δρ. Ιωάννης Σπυρίδης· Ευαγγελή Κοτρώτσιου, 
υποψ. Δρ. 

Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή, κυψέλη 509 (5ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 
157 84 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: 210 727 7503, 6970129707 

E-mail: lazou@philosophy.uoa.gr 

Ιστότοπος: https://www.facebook.com/philosophy.art.seminars/ 

● Εκδόσεις: 

Βλ. https://www.researchgate.net/publication/358079100_PATH_1_SPECIAL_EDITION 

● Επιστημονικές εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις:  

Σειρά ελληνικών και διεθνών ημερίδων (online και διαζώσης) και συνεδρίων σε θέματα 
αισθητικής, οικο-αισθητικής, καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης φιλοσοφίας 
μέσω των τεχνών. Καλλιτεχνικές δράσεις. Ερευνητικά προγράμματα καινοτομίας 
φιλοσοφίας και τέχνης. Θερινά εργαστήρια για φοιτητές, μεταπτυχιακούς και 
διδάσκοντες. 

 

Ίδρυση-αποστολή-λειτουργία: Το Εργαστήριο «Φιλοσοφία και Τέχνη» ιδρύθηκε το 2021 στο 
Τμήμα Φιλοσοφίας και εξυπηρετεί την έρευνα τόσο σε αρχαίες όσο και σε νεότερες και 
σύγχρονες πηγές για τη σχέση φιλοσοφίας και τέχνης αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία 
της διεπιστημονικότητας (Interdisciplinarity) και της συγκρισιμότητας με άλλες μαθήσεις 
και θεωρητικά πεδία (Comparatism). Η εξέταση της ανθρώπινης δημιουργικότητας στο 
πεδίο της τέχνης, αλλά και των προϋποθέσεων και κριτηρίων πρόσληψης και κατανόησης 
της τέχνης και αξιοποίησής της στην καθημερινότητα του βίου είναι ζητήματα διερεύνησης 
σε θεωρητική αλλά και πρακτική/καλλιτεχνική διάσταση. Επιπλέον, προωθούνται 
καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα φιλοσοφικής εξέτασης της τέχνης σε σχέση με 
παιδαγωγικές και θεραπευτικές πρακτικές αλλά και με την πληροφορική και την ψηφιακή 
τεχνολογία. 

Στόχοι του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη ακαδημαϊκών, ερευνητικών, εκπαιδευτικών, 
επιμορφωτικών και εκδοτικών αναγκών στα αντικείμενα φιλοσοφίας και τέχνης, καθώς και 
σε συναφή επιστημονικά πεδία, η εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών/φοιτητριών, η ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού, 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων και αρχείων ως βάσης νέων ερευνητικών δεδομένων. 

mailto:lazou@philosophy.uoa.gr
https://www.facebook.com/philosophy.art.seminars/
https://www.researchgate.net/publication/358079100_PATH_1_SPECIAL_EDITION
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 

11. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 
11.1 Γενικές πληροφορίες 
 

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας εκδίδονται τα ακόλουθα τέσσερα επιστημονικά Περιοδικά: 
(i) Conatus-Journal of Philosophy από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας / Τhe 

NKUA Applied Philosophy Research Laboratory. 
(ii) Ηθική – Περιοδικό Φιλοσοφίας από το Εργαστήριο «Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-

Οικονομία» / Philosophy, Politics, Economy Laboratory – ppelab.gr. 
(iii) Public Realm – Postgraduate and Early Career Journal of philosophy από το Εργαστήριο 

Πολιτικής Φιλοσοφίας: από την πράξη στη θεωρία (ΕΠοΦι) / Political Philosophy 
Research Laboratory: From Action to Theory (EPoPhi). 

(iv) ΕΙΚΩΝ / ICON – Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας / Journal on Byzantine Philosophy 
από το Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου / Institutional Discourse Research 
Laboratory. 

 
Περιοδικά του Τμήματος Φιλοσοφίας 
www.philosophy.uoa.gr/periodika.html 
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11.2 Έκδοση, σύνταξη και περιεχόμενο των Περιοδικών 
 

11.2.1 CONATUS – JOURNAL OF PHILOSOPHY 
 

Conatus – Journal of Philosophy 

Εκδότης: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης 

Αρχισυνταξία: 
Δέσποινα Βερτζάγια, ΜΑ 

Συντακτική επιτροπή: 
Αγγελική-Μαρία Αργυράκου 

Σοφία Γιαννούσιου, ΜΑ 
Δρ. Παρασκευή Ζαχαριά 

Αχιλλέας Κλεισούρας (Ε.ΤΕ.Π.), υποψ. Δρ. 
Δρ. Ιωάννης Λαδάς 
Γεώργιος Μπίφης, ΜΑ 

Zorica Mijartović, υποψ. Δρ. 
Βίκυ Πρωτοπαπαδάκη, ΜΑ 
Δρ. Μαρία Σωζοπούλου 

Λυδία Τσιακίρη, ΜΑ 
Παναγιώτης Χρυσόπουλος, MA 
Μιχαήλ Ψαρομμάτης 

Επιστημονική επιτροπή: 
Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Καθηγήτρια Heike Baranzke, Τμήμα Θεολογίας, Bergische Universität Wuppertal  
Καθηγητής Γεώργιος Βασίλαρος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
Ομότιμος Καθηγητής Tom L. Beauchamp, Georgetown University  

Δρ. Τάκης Βιδάλης, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής 
Καθηγητής Στέλιος Βιρβιδάκης, Τμήμα ΙΦΕ, Ε.Κ.Π.Α. 
Ομότιμος Καθηγητής Stephen R. L. Clark, University of Liverpool  

Καθηγητής Jean-Paul De Lucca, Τμήμα Φιλοσοφίας, University of Malta  
Καθηγητής Dejan Donev, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ss. Cyril and Methodius University  
Καθηγητής Διονύσιος Δρόσος, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 

Δρ. Νίκος Ερηνάκης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  
Καθηγητής Michael George, Τμήμα Φιλοσοφίας, St. Thomas University  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Jing Zhao, Institute for Economics, University of Chinese 
Academy of Social Sciences  

Δρ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
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Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Θεολόγου, Σχολή ΕΜΦΕ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

Επίκουρη Καθηγήτρια Βίκυ Ιακώβου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Καθηγητής Hans-Werner Ingensiep, Τμήμα Φιλοσοφίας, Universität Duisburg-Essen  
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεράσιμος Κακολύρης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
Καθηγητής Željko Kaluđerović, Τμήμα Φιλοσοφίας, University of Novi Sad  

Αναπληρωτής Καθηγητής Ivica Kelam, Τμήμα Παιδαγωγικής, University of Osijek  
Καθηγητής Δημήτριος Λαμπρέλλης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Καθηγητής Alexander Nehamas, Princeton University 
Καθηγήτρια Ευγενία (Βάνα) Νικολαΐδου-Κυριανίδου, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Καθηγητής Φιλήμων Παιονίδης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. 
Επίκουρη Καθηγήτρια Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Καθηγητής Ιωάννης Πρελορέντζος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Καθηγητής Dragan Prole, Τμήμα Φιλοσοφίας, University of Novi Sad 
Καθηγητής Julian Savulescu, Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, University of Oxford 
Επίκουρη Καθηγήτρια Liliya Sazonova, Institute for the Studies of Societies and 
Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences  
Επίκουρος Καθηγητής Oleg Shevchenko, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, V. I. Vernadsky 
Crimean Federal University  
Καθηγητής Peter Singer, Center for Human Values, Princeton University & University of 
Melbourne  
Καθηγητής Γεώργιος Στείρης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Vasileios Syros, University of Helsinki & University of Jyväskylä 
Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Τέγος, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσινόρεμα, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Καθηγήτρια Voula Tsouna, University of California  
Καθηγητής Jan Wawrzyniak, Τμήμα Γλωσσολογίας, Adam Mickiewicz University  

Καθηγητής Kai Edwin Whiting, Τμήμα Φιλοσοφίας, Maretec Universitade de Lisboa  
Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Τμήμα ΙΦΕ, Ε.Κ.Π.Α. 

Καθηγητής Νίκος Ψαρρός, Institute of Philosophy, Universität Leipzig 

Γλώσσα: αγγλική 

Παρουσίαση: To Conatus-Journal of Philosophy είναι διεθνές αγγλόγλωσσο εξαμηνιαίο 
φιλοσοφικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης και διπλής ομότιμης ανώνυμης αξιολόγησης, 
το οποίο εκδίδεται τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Εκδίδεται από το 
2016 από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
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Τεκμηρίωσης. Η Επιστημονική Επιτροπή του Conatus-Journal of Philosophy είναι διεθνής: 
αποτελείται από 40 επιστήμονες, οι οποίοι καταμερίζονται σε 29 πανεπιστημιακά 
ιδρύματα και ινστιτούτα που λειτουργούν σε 16 κράτη. 

Το Conatus-Journal of Philosophy δημοσιεύει πρωτότυπα ερευνητικά φιλοσοφικά 
δοκίμια, βιβλιοκρισίες και συνεντεύξεις με σημαίνουσες προσωπικότητες από τον χώρο 
της Φιλοσοφίας. Σε όλα τα κείμενα που δημοσιεύονται στο Conatus-Journal of Philosophy 
αποδίδεται CrossRef DOI· τα δημοσιευμένα δοκίμια αποδελτιώνονται και 
καταλογογραφούνται 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, ενώ παράλληλα αρχειοθετούνται στο ψηφιακό αποθετήριο PKP 
Preservation Network μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. 

Έτος ίδρυσης: 2016 

Δημοσιευμένοι 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), vol. 7, no. 1 (2022). 

e-ISSN: 2459-3842, p-ISSN: 2653-9373. 

Επικοινωνία: Conatus-Journal of Philosophy, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, 
Φιλοσοφική Σχολή, γραφείο 746 (7ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84 
Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: +30 210 727 7365 Fax: +30 210 724 8979 

Ιστότοπος: www.conatus.philosophy.uoa.gr 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: conatus@philosophy.uoa.gr 
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11.2.2 ΗΘΙΚΗ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

Ηθική – Περιοδικό Φιλοσοφίας 

Εκδότης: Εργαστήριο Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-Οικονομία – ppelab.gr 

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ν. Πολίτης 

Αρχισυνταξία: 

Zαχαρούλα Θεοδώρου, υποψ. ΜΑ 

Επιμέλεια ύλης: 
Eλένη Πάστρα 

Συντακτική επιτροπή: 
∆ρ. Παναγιώτα Βάσση 
∆ρ. Αλκιβιάδης Κ. Γούναρης 
∆ρ. Αναστάσιος Μανδραπήλιας 

∆ρ. Παναγιώτης Πέρρος-Αποστολόπουλος 
Δήμητρα Βαγενά, υποψ. Δρ. 
Βάσω Μπάκα, υποψ. Δρ. 

Παναγιώτης Δέδες, υποψ. Δρ. 

Επιστημονική επιτροπή: 
† Sir Roger Scruton, University of Buckingham 
Ομότιμος Καθηγητής Stephen R.L. Clark, University of Liverpool 
Καθηγήτρια Ευγενία Νικολαΐδου-Κυριανίδου, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Καθηγητής Παναγιώτης Πανταζάκος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
Καθηγητής Γιάννης Πρελορέντζος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Καθηγητής Γεώργιος Βασίλαρος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
Καθηγητής Ιωάννης Καλογεράκος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Γλώσσα: ελληνική και αγγλική 

Παρουσίαση: Aπό τις τρεις λέξεις, “Hθική”, “Περιοδικό”, “Φιλοσοφίας”, μόνο η δεύτερη 
έχει κοινώς αναγνωρίσιμη σημασία. H λέξη περιοδικό δηλώνει έντυπο που κυκλοφορεί με 
ορισμένη ή σχετική περιοδικότητα. Tην ίδια ώρα, η ηθική ταυτίζεται στο μυαλό των 
περισσοτέρων με την ηθικολογία, ενώ η λέξη φιλοσοφία χρησιμοποιείται πολλές φορές, 
για να δηλώσει οτιδήποτε το περίπλοκο ή δυσνόητο. Άλλοτε πάλι, θεωρείται η φιλοσοφία 
ως ένα ανούσιο διανοητικό παιχνίδι για ορισμένους που έχουν την πολυτέλεια να 
καταπιάνονται με το τίποτα. H πλήρης ανατροπή τέτοιων παρερμηνειών συνιστά δύσκολο 
έργο, που μάλλον ξεφεύγει από τις δυνατότητες ενός φιλοσοφικού περιοδικού. Tο 
γεγονός αυτό, όμως, δεν του απαγορεύει να συνδράμει σε αυτήν την προσπάθεια. 
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Το περιοδικό Ηθική εκδίδεται από το Εργαστήριο Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-
Οικονομία του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 

Έτος ίδρυσης: 2005 

Δημοσιευμένοι 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), 15 (2022). 

ΙSSN: 1790-6121 

Επικοινωνία: Ηθική, Εργαστήριο Φιλοσοφία-Διακυβέρνηση-Οικονομία – www.ppelab.gr, 
Φιλοσοφική Σχολή, κυψέλη 509 (5ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84 
Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: +30 210 727 7517 

Ιστότοπος: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 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  

Εκδότης: Εργαστήριο Πολιτικής Φιλοσοφίας: από την πράξη στη θεωρία (ΕΠοΦι) και 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ηλεκτρονική έκδοση – E-publisher – 
http://epublishing.ekt.gr) 

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου 

Αρχισυνταξία: 
Ιωάννης Χουντής, υποψ. Δρ. 

Συντακτική επιτροπή: 
Τρισεύγενη Γεωργακοπούλου, υποψ. MA 

Μιχάλης Δαγτζής, ΜΑ 
Αικατερίνη-Αδαμαντία Καρούνια, υποψ. Δρ. 
Παναγιώτης Λαθύρης, υποψ. MA 

Φώτης Στάμος, υποψ. MA 

Επιστημονική επιτροπή: 
Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
Καθηγητής Γεώργιος Βασίλαρος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
Καθηγητής Alain Brossat, Τμήμα Φιλοσοφίας, Université Paris-Nanterre Université Paris-
VIII 
Δρ. Χρήστος Γρηγορίου 

Επίκουρη Καθηγήτρια Βίκυ Ιακώβου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ομότιμος Καθηγητής Benjamic Isaac, Department of Classics, Tel-Aviv University 
Καθηγητής Ιωάννης Καλογεράκος, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
Καθηγητής Jean-François Kervégan, Τμήμα Φιλοσοφίας, Université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne 
Καθηγήτρια Γκόλφω Μαγγίνη, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Καθηγητής Φιλήμων Παιονίδης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ελένη Περδικούρη Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Δρ. Κωνσταντίνος Ρεπαπής, Lecturer in Economics, Goldsmiths, University of London. 
Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Τέγος, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Καθηγητής Alonso Tordesillas, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Aix-Marseille 
Καθηγήτρια Βούλα Τσούνα, Τμήμα Φιλοσοφίας, University of Santa Barbara 

Καθηγητής Γεώργιος Φαράκλας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο 
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Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Γλώσσα: αγγλική και γαλλική 

Παρουσίαση: Το PUBLIC REALM είναι ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδεται δύο φορές 
τον χρόνο, από το Εργαστήριο Πολιτικής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του 
Ε.Κ.Π.Α. Είναι διεθνές περιοδικό ανοικτής πρόσβασης με επιτροπή αξιολόγησης, που 
αξιώνει να προσφέρει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές την ευκαιρία να 
δημοσιεύσουν τη δουλειά τους. Το PUBLIC REALM καλωσορίζει πρωτότυπες 
αδημοσίευτες εργασίες που εμπίπτουν στο πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας. 

Έτος ίδρυσης: 2021 

Υπό δημοσίευση: 1 (2022) 

ΙSSN: υπό έκδοση 

Επικοινωνία: Εργαστήριο Πολιτικής Φιλοσοφίας: από την πράξη στη θεωρία (ΕΠοΦι), 
Φιλοσοφική Σχολή, κυψέλη 503 (5ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84 
Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: +30 210 727 7961 

Ιστότοπος: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/PRJPP/ 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: publicrealm@philosophy.uoa.gr 
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11.2.4 ΕΙΚΩΝ / ICON – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ / JOURNAL ON BYZANTINE PHILOSOPHY 

 

ΕΙΚΩΝ / ICON – 

Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας / Journal on Byzantine Philosophy 

Εκδότης: Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
(ηλεκτρονική έκδοση – E-publisher – http://epublishing.ekt.gr) 

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής 

Αρχισυνταξία: 

Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Συντακτική επιτροπή: 
Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
Καθηγητής Γεώργιος Στείρης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Ε.Κ.Π.Α. 
Δρ. Θεοφάνης Μελίδης 

Δρ. Γιάννης Ψωμάκης 

Γλώσσα: ελληνική, αγγλική, γαλλική 

Παρουσίαση: Το επιστημονικό περιοδικό ΕΙΚΩΝ / ICON – Επιθεώρηση Βυζαντινής 
Φιλοσοφίας / Journal on Byzantine Philosophy στοχεύει στην προώθηση της έρευνας στον 
τομέα της Βυζαντινής φιλοσοφίας αλλά και σε σχέση με τους σχετικούς κλάδους της 
ιστορίας της φιλοσοφίας, καθώς και της συστηματικής φιλοσοφίας. Το περιοδικό 
δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά δύο φορές το χρόνο. 
Όλα τα υπό δημοσίευση άρθρα υπόκεινται σε ανώνυμη αξιολόγηση από την 
Επιστημονική Επιτροπή του Περιοδικού. Το περιοδικό εκδίδεται σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή. 

Έτος ίδρυσης: 2021 

Δημοσιευμένοι τόμοι: τ. 1 τχ. 1 (2021). DOI: https://doi.org/10.12681/ijbyzph.27627 

τ. 1 τχ. 2 και τ. 2 τχ. 1: υπό έκδοση. 

ΙSSN: 2732-6624 

Επικοινωνία: ΕΙΚΩΝ / ICON – Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας / Journal on Byzantine 
Philosophy, Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου, Φιλοσοφική Σχολή, κυψέλη 746 (7ος 
όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84 Ζωγράφου, Αθήνα 

Τηλ.: +30 210 727 7504 

Ιστότοπος: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/iJByzPh/issue/view/1643 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 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://doi.org/10.12681/ijbyzph.27627
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/iJByzPh/issue/view/1643
mailto:garabatz@philosophy.uoa.gr
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VII. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 

12. ΣΠΟΥΔΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
12.1 Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο εξωτερικό 
 

12.1.1 Erasmus+: γενικές πληροφορίες 
 

Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Με το Πρόγραμμα Erasmus+ 
προπτυχιακοί/ές, μεταπτυχιακοί/ές και διδακτορικοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να 
σπουδάσουν για περίοδο 3 έως 12 μηνών σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
άλλης συμμετέχουσας χώρας. Οι συμμετέχουσες χώρες («χώρες του προγράμματος») είναι 
(α) τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) 6 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία και (γ) η Ελβετία 
ως «χώρα-εταίρος». 

Η αρχή που διέπει το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι ότι οι σπουδές στο εξωτερικό 
αναγνωρίζονται πλήρως στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης, κυρίως χάρη στο 
ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS). Για να είναι δυνατή η 
συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών στο πρόγραμμα, χρειάζεται να υφίσταται συμφωνία 
συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων πανεπιστημίων. Στις φοιτήτριες και στους φοιτητές 
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ αποδίδονται όλες οι πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) που αντιστοιχούν στα μαθήματα που περάτωσαν επιτυχώς σε οποιοδήποτε από τα 
συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα Erasmus+ Τμήματα του εξωτερικού. 

● Για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που συνεπάγεται η διαφορά κόστους 
διαβίωσης στο εξωτερικό, χορηγούνται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες υποτροφίες 
Erasmus+. 
 

Πρόγραμμα Erasmus+ στο Ε.Κ.Π.Α. 

www.interel.uoa.gr/erasmus.html 

 
12.1.2 Πρόγραμμα Erasmus+ στο Τμήμα Φιλοσοφίας 
 

Τα Πανεπιστήμια με τα οποία το Τμήμα Φιλοσοφίας, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, έχει 
συνάψει διαπανεπιστημιακή συμφωνία συνεργασίας (Bilateral Agreement) για ανταλλαγή 
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/φοιτητριών στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus+ είναι τα ακόλουθα: 

1. Royal Holloway, University of London (Ηνωμένο Βασίλειο) 
2. Université Paul-Valéry-Montpellier III (Γαλλία) 
3. Université Paris Nanterre (Paris X) (Γαλλία) 
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4. Universität Leipzig (Γερμανία) 
5. Universitat de Barcelona (Ισπανία) 

6. Univerzita Palackého v Olomouci (Τσεχία) 
7. Bulgarian Academy of Sciences (Βουλγαρία) 
8. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Κροατία) 

9. University of Nicosia (Κύπρος) 
10. NLA University College (Νορβηγία) 
11. University of Novi Sad (Σερβία) 

12. University of Ljubljana (Σλοβενία) 
13. Université Paris Panthéon-Sorbonne (Γαλλία) 
14. Union University of Belgrade (Σερβία). 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής 
τηλ.: 210 727 7507, e-mail: garabatz@philosophy.uoa.gr 

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης 
τηλ.: 210 727 7574, e-mail: eprotopa@philosophy.uoa.gr 

Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτεινή Βασιλείου 
τηλ.: 210 727 7603, e-mail: fvassiliou@philosophy.uoa.gr 

 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, τον μήνα Μάρτιο, προκηρύσσονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας οι 
θέσεις για σπουδές στο εξωτερικό που έχουν εγκριθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος – οι 
φοιτήτριες/φοιτητές που θα επιλεγούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα πραγματοποιήσουν 
σπουδές στα πανεπιστήμια αυτά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. 

● Οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα ορίζονται στην 
πρόσκληση συμμετοχής, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος Erasmus+ 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας. 
 

Πρόγραμμα Erasmus+ στο Τμήμα Φιλοσοφίας 

www.philosophy.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/erasmus.html 

 

● Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 
12.2 Πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό 
 

Η δράση Erasmus+ πρακτική άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς/ές, 
μεταπτυχιακούς/ές και διδακτορικούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου να 
πραγματοποιήσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης, με χρηματοδοτούμενη διάρκεια από 2 
έως 4 μήνες, σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμούς 
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(α) στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
(β) στις χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 
Νορβηγία, Σερβία, Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία,  
(γ) και στα πανεπιστήμια-μέλη της Ένωσης Πανεπιστημίων CIVIS (παρακάτω, 12.3.1). 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος (τον μήνα Μάρτιο) προκηρύσσονται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α. οι θέσεις που έχουν εγκριθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος. 

● Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια 
και η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζονται στην προκήρυξη, η οποία 
αναρτάται στον παραπάνω ιστότοπο του Ε.Κ.Π.Α. (12.1.2) καθώς και στον ιστότοπο του 
Τμήματος Φιλοσοφίας (Ανακοινώσεις Γραμματείας). 
 

Επικοινωνία: Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημίου 30, 1ος όροφος, 
Γραφείο Erasmus· υπεύθυνη πρακτικής άσκησης: η κυρία Αφροδίτη Βάσσου, τηλ.: 210 368 9722, e-
mail: avassou@uoa.gr 
 

● Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω του ακόλουθου ιστότοπου: 
 

Πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό 

www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html 

 
12.3 Σπουδές και δράσεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο του CIVIS 
 

12.3.1 CIVIS: γενικές πληροφορίες 
 

Το CIVIS (European Civic University / Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης) αποτελεί 
συμμαχία-συνεργασία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, η οποία δημιουργήθηκε με το 
καταστατικό ενός ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που πληροί τα κριτήρια της πρόσκλησης 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το ευρωπαϊκό δίκτυο CIVIS απαρτίζουν τώρα τα εξής Πανεπιστήμια: 
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) 

2. Aix-Marseille Université (Μασσαλία, Γαλλία) 
3. Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο) 
4. Universitatea din Bucuresti (Βουκουρέστι, Ρουμανία) 

5. Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία) 
6. Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία) 
7. Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) 

8. Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Τυβίγγη, Γερμανία) 
9. University of Glasgow (Γλασκόβη, Ηνωμένο Βασίλειο) 
10. Paris Lodron Universität Salzburg (PLUS) (Salzburg, Αυστρία) 

11. University of Lausanne (UNIL) (Λωζάνη, Ελβετία) 
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CIVIS 

www.civis.eu/el, www.civis.eu/en 

https://www.uoa.gr/to_panepistimio/civis_eyropaiko_panepistimio_ton_politon/ 

 
12.3.2 Σπουδές στα πανεπιστήμια-μέλη της Ένωσης Πανεπιστημίων CIVIS 
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ορίζονται το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α. θέσεις για σπουδές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια-μέλη της Ένωσης 
Πανεπιστημίων CIVIS (με ελάχιστη διάρκεια σπουδών 3 μήνες). Εν συνεχεία, οι θέσεις αυτές 
προκηρύσσονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας σε όλους τους κύκλους σπουδών. 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος (τον μήνα Νοέμβριο) προκηρύσσονται οι θέσεις που έχουν 
εγκριθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που θα επιλεγούν το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα πραγματοποιήσουν σπουδές κατά το χειμερινό ή και το εαρινό 
εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στα πανεπιστήμια-μέλη της Ένωσης 
Πανεπιστημίων CIVIS. 
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟI CIVIS ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Καθηγητής Γεώργιος Αραμπατζής 
τηλ.: 210 727 7507, e-mail: garabatz@philosophy.uoa.gr 

Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Τρισόκκας 
τηλ.: 210 727 7531, e-mail: idtrisokkas@philosophy.uoa.gr 

 

● Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια 
και η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζονται σε προκήρυξη, η οποία (α) 
αναρτάται στον ακόλουθο ιστότοπο: 
 

Σπουδές στα πανεπιστήμια-μέλη της Ένωσης Πανεπιστημίων CIVIS 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ 

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/civis.html 

 

και εν συνεχεία (β) εξειδικεύεται στον ιστότοπο του Τμήματος Φιλοσοφίας (1. 
Ανακοινώσεις Γραμματείας και 2. Προπτυχιακές Σπουδές → Erasmus). 

● Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος. 
 

12.3.3 Δράσεις στα πανεπιστήμια-μέλη της Ένωσης Πανεπιστημίων CIVIS 
 

(α) Προγράμματα βραχυπρόθεσμης κινητικότητας 
 

Στο πλαίσιο του CIVIS προκηρύσσονται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων 
του Ε.Κ.Π.Α. προγράμματα βραχυπρόθεσμης κινητικότητας φοιτητών/φοιτητριών (διεθνών 
ημερών/εβδομάδων και εποχιακών σχολείων) για τα πανεπιστήμια-μέλη της Ένωσης 
Πανεπιστημίων CIVIS. Τα προγράμματα αυτά περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση 

mailto:garabatz@philosophy.uoa.gr
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συμμετοχής, όπου και ορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι προθεσμίες υποβολής 
προτάσεων. 
 

Επικοινωνία: e-mail: info-civis@uoa.gr 

● Η πρόσκληση συμμετοχής αναρτάται στον ακόλουθο ιστότοπο: 
www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html. 

 
(β) Συναντήσεις εργασίας, σεμινάρια, μαθήματα, προγράμματα, διαγωνισμοί 
 

Από τα πανεπιστήμια-μέλη της Ένωσης Πανεπιστημίων CIVIS διοργανώνονται μέσω 
διαδικτύου 
(i) συναντήσεις εργασίας  (online workshops), με συγκεκριμένη κάθε φορά θεματική, 
από τις οποίες ορισμένες (με θεματική, λ.χ., τις μεταπτυχιακές, διδακτορικές ή 
μεταδιδακτορικές σπουδές και τις πηγές χρηματοδότησής τους κ.τ.ό.) ενδιαφέρουν τις 
φοιτήτριες/τους φοιτητές, 
(ii) σεμινάρια μικτής μάθησης  (blended learning courses), και από τη θεματική της 
φιλοσοφίας (για διδακτορικούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες), 
(iii) σεμινάρια εκμάθησης ξένων γλωσσών ,  διαδικτυακά γλωσσικά 
καφέ/συναντήσεις , 
(iv) σεμινάρια για soft  ski l ls , 

(v) μαθήματα  (online courses), 
(vi) διαγωνισμοί  φωτογραφίας , 
(vii) διεθνείς  ημέρες  του  CIVIS  (Global CIVIS Days), 

(viii) μαθήματα-προγράμματα  BIPs (: μικτά  εντατικά  προγράμματα  [blended 
intensive programs/BIPs]), που συνδυάζουν διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη 
περίοδο φυσικής κινητικότητας. Αυτά έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν 
τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. 
 

Διοργανώνονται επίσης 
(ix) ανοικτά  διαδικτυακά  μαθήματα  (CIVIS Open Online Courses). 
 

● Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρακολουθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες Α΄ και 
Β΄ Κύκλου Σπουδών στο πλαίσιο της συμμαχίας CIVIS καταχωρίζονται στο παράρτημα 
διπλώματος . 
 

Παρέχεται ακόμη 

(x) δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α.  στο Ευρωπαϊκό 
Φοιτητικό Κοινοβούλιο : 

https://framaforms.org/application-european-student-assembly-2023-1664736409 
 

● Πληροφορίες: Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημίου 
30, τηλ.: 210 368 9681, και στον ιστότοπο του CIVIS (παραπάνω, 12.3.1). 
 
(γ) Γνωστοποίηση των δράσεων (προγραμμάτων, μαθημάτων κ.λπ.) του CIVIS 
 

https://civis.eu/en/open-online-courses
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Οι δραστηριότητες των πανεπιστημίων-μελών της Ένωσης Πανεπιστημίων CIVIS που 
απευθύνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες και των τριών κύκλων σπουδών, καθώς και σε 
μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/ερευνήτριες, διευρύνονται συνεχώς σε πολλούς τομείς 
της έρευνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Οι δραστηριότητες αυτές (με 
πληροφόρηση, προσκλήσεις κ.λπ.) ταξινομούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων, οι 
οποίες εμφανίζονται στον ιστότοπο του CIVIS (παραπάνω, 12.3.1). Ο ιστότοπος του CIVIS 
ενημερώνεται διαρκώς με όλα τα νεότερα (δράσεις/προγράμματα/προτάσεις κ.λπ.) των 
πανεπιστημίων-μελών της Ένωσης Πανεπιστημίων CIVIS. 

● Πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα, δραστηριότητες: 
CIVIS Courses, Open Online Courses, Blended Intensive Programs (BIPs) κ. ά. για τους 
φοιτητές/τις φοιτήτριες υπάρχουν στους ακόλουθους ιστότοπους: 
 

Δράσεις (εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα κ.λπ.) του CIVIS 

https://civis.eu/en/civis-and-you/students 

https://civis.eu/el/to-civis-gia-toys-foithtes 
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VIII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 

13. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
 
13.1 Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 
 

(α) Χειμερινό εξάμηνο (ΧΕ) 
 

Περίοδος διδασκαλίας:   3 Οκτωβρίου 2022 – 13 Ιανουαρίου 2023 

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 23 Ιανουαρίου 2023 –17 Φεβρουαρίου 2023 
 

Ημέρες διακοπών 

Διακοπές Χριστουγέννων:   24 Δεκεμβρίου 2022 – 6 Ιανουαρίου 2023 
 

Ημέρες εορτών και αργιών 

Η 28η Οκτωβρίου:   Επέτειος του «ΟΧΙ» στον ιταλικό φασισμό (Εθνική εορτή) 

Η 17η Νοεμβρίου:   Επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973 

Η 30ή Ιανουαρίου:   Εορτή των Τριών Ιεραρχών (Θρησκευτική εορτή) 
 

(β) Εαρινό εξάμηνο (ΕΕ) 
 

Περίοδος διδασκαλίας:   27 Φεβρουαρίου 2023 – 9 Ιουνίου 2023 

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου:  12 Ιουνίου 2023 – 7 Ιουλίου 2023 
 

Ημέρες διακοπών 

Διακοπές του Πάσχα:   10 Απριλίου 2023 – 21 Απριλίου 2023 
 

Ημέρες εορτών και αργιών 

Η 7η Μαρτίου:    Καθαρή Δευτέρα 

Η 25η Μαρτίου: Επέτειος της επανάστασης του 1821 εναντίον του 
τουρκικού ζυγού (Εθνική εορτή) 

Η 1η Μαΐου: Πρωτομαγιά. – Ημέρα ταξικής αλληλεγγύης των εργατών 
(Εργατική εορτή – απεργία) 

Η 13η Ιουνίου:    Του Αγίου Πνεύματος (Κινητή θρησκευτική εορτή) 
 

Διακοπή μαθημάτων: Την ημέρα διενέργειας φοιτητικών εκλογών και την 
επομένη 

 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2023: 4 Σεπτεμβρίου 2023 – 29 Σεπτεμβρίου 2023 
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13.2 Εγγραφή στο Τμήμα και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου 
 

13.2.1 Εγγραφή στο Τμήμα 
 

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
Βήμα 1ο: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η εγγραφή των πρωτοετών 

φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εντός του τελευταίου δεκαημέρου 
του Σεπτεμβρίου, μέσω του συστήματος υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής στον 
ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (με χρήση του Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης [Α.Μ.Κ.Α.]), χωρίς να απαιτείται η μετάβαση στα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου. Ο ιστότοπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ο 
ακόλουθος: 
 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

https://eregister.it.minedu.gov.gr/ 

 
Στον ιστότοπο αυτό υπάρχουν (α) εκτενείς οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή (Εφαρμογή 
Ηλεκτρονικής Εγγραφής, Εγχειρίδιο χρήσης), (β) απαντήσεις σε ενδεχόμενα ερωτήματα 
(Χρήσιμες πληροφορίες) και (γ) στοιχεία για τα Τμήματα εγγραφής (Στοιχεία Τμημάτων). 

Βήμα 2ο: Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών άμεση και συνεχής ενημέρωση 
παρέχεται στον ιστότοπο του Τμήματος Φιλοσοφίας. 

● Στο ιστότοπο αυτό (1. Ανακοινώσεις Γραμματείας και 2. Προπτυχιακές Σπουδές → 
Εγγραφές Πρωτοετών) αναρτώνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους/τις 
νεοεισαχθέντες/νεοεισαχθείσες φοιτητές/φοιτήτριες (για όλες τις κατηγορίες 
εγγραφομένων), καθώς και για ζητήματα που τους/τις αφορούν (δικαιολογητικά κ.λπ.). 
 

Εν συνεχεία, στους φοιτητές και στις φοιτήτριες χορηγούνται: 

(i) αριθμός μητρώου (A.M.) στο Τμήμα και 
(ii) οδηγίες για απόκτηση κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, 

δηλαδή για την απόκτηση «ονόματος χρήστη» (username) και «κωδικού» (password), 
προκειμένου να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 

 
13.2.2 Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και απόκτηση 

πανεπιστημιακού λογαριασμού 
 

Κατόπιν οι φοιτητές/φοιτήτριες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν αναγνωριστικά («όνομα χρήστη» [username] 
και «κωδικό» [password]), τα οποία είναι μόνιμα και εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο 
σύστημα, για όσο χρόνο ο/η κάτοχός τους διατηρεί την ιδιότητα του φοιτητή/της 
φοιτήτριας στο Τμήμα Φιλοσοφίας. Τα στοιχεία αυτά είναι εφεξής απαραίτητα και πρέπει 
να είναι διαθέσιμα στις συναλλαγές του φοιτητή/της φοιτήτριας με τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Τμήματος και του Ε.Κ.Π.Α. 

● Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι υποχρεωτική. 
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Ο ιστότοπος για την απόκτηση κωδικών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου είναι ο ακόλουθος: 
 

Αίτηση Νέου Λογαριασμού, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου 

webadm.uoa.gr 

 
Οδηγίες για την απόκτηση κωδικών παρέχονται στον παρακάτω ιστότοπο: 

 

Οδηγίες για την απόκτηση πανεπιστημιακού λογαριασμού 

www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/FOITITES/eServices/My-
Studies-Registration.pdf 

 
● Γενικές πληροφορίες για τις προπτυχιακές σπουδές στο Ε.Κ.Π.Α. (καθώς και για τις 

εγγραφές των πρωτοετών, τις μετεγγραφές και τις κατατακτήριες εξετάσεις) υπάρχουν στον 
παρακάτω ιστότοπο: 
 

Προπτυχιακές σπουδές 

www.uoa.gr/spoydes/proptychiakes_spoydes/ 

 
13.3 Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Δελτίο ειδικού εισιτηρίου (φοιτητικό εισιτήριο) 
 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση, με χρήση των κωδικών που 
απόκτησαν, για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία ισχύει και ως δελτίο ειδικού 
εισιτηρίου (πάσο). Η ταυτότητα καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του φοιτητικού 
εισιτηρίου, και αναγράφει την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του φοιτητικού 
εισιτηρίου. Την ακαδημαϊκή ταυτότητα δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές. 

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου, για τις προπτυχιακές σπουδές, είναι οι φοιτητές 
πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. 
και για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα 
σπουδών προσαυξημένα κατά δύο έτη. 

● Η έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
παραδίδεται στο σημείο παραλαβής που θα επιλέξει κάθε φοιτητής/φοιτήτρια κατά την 
υποβολή της αίτησής του/της, χωρίς οικονομική επιβάρυνσή του/της. Η ακαδημαϊκή 
ταυτότητα με δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου για όσους/όσες το δικαιούνται χορηγείται 
στους ενδιαφερομένους κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο για 
τον σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα. 
 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 
www.academicid.minedu.gov.gr 

www.submit-academicid.minedu.gov.gr/ 
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13.4 Ηλεκτρονική Γραμματεία (‘my-studies’) 
 

13.4.1 Εφαρμογή my-studies 
 

Η εφαρμογή my-studies παρέχει στους/στις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες τις 
ακόλουθες δυνατότητες: 

● να δουν ή/και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους, σε κάποια εξεταστική περίοδο ή 
σε όλες τις εξεταστικές περιόδους, σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, ή συγκεντρωτικά, 
με βάση τις επιτυχημένες ή τις αποτυχημένες προσπάθειες, 
● να έχουν πληροφορίες για οποιοδήποτε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών 
(διδακτικές μονάδες, βάση, ώρες διδασκαλίας, καθηγητής, συγγράμματα κ.λπ.). 
● να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν στο επόμενο 
εξάμηνο και  

● να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου πιστοποιητικού 
έχει καθορίσει η Γραμματεία (λ.χ. βεβαίωσης φοιτητικής ιδιότητας, αναλυτικής 
βαθμολογίας κ.ά.). 
Πληροφορίες για την ηλεκτρονική γραμματεία και οδηγίες εγγραφής σ’ αυτήν 

παρέχονται στους ακόλουθους ιστότοπους: 
 

Ηλεκτρονική Γραμματεία (my-studies) 

www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/ilektroniki_grammateia/ 

my-studies.uoa.gr 

 

13.4.2 Εφαρμογή uniway για κινητά 
 

Επίσης είναι διαθέσιμη για τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες η mobile 
εφαρμογή uniway για κινητά και Android και Apple, όπου παρέχονται πληροφορίες και 
μικρο-εφαρμογές σχετικά με το φοιτητολόγιο, την αξιολόγηση μαθημάτων και την 
κοινωνική δικτύωση. 

Πληροφορίες για την εφαρμογή uniway για κινητά παρέχονται στον ακόλουθο ιστότοπο: 
 

Εφαρμογή uniway για κινητά 

www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/uniway_efarmogi_gia_kinita/ 

 
13.5 Δήλωση μαθημάτων και συμμετοχή στις εξετάσεις 
 

13.5.1 Υποχρεωτική δήλωση μαθημάτων – καταχώρηση βαθμολογίας 
 

Η δήλωση των μαθημάτων στα οποία προτίθεται να εξεταστεί κάθε φοιτητής και φοιτήτρια 
είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

(i) τόσο για τη συμμετοχή του/της στις εξετάσεις κάθε εξεταστικής περιόδου 
(ii) όσο και για την παροχή αντίστοιχων συγγραμμάτων. 

● Η συμμετοχή στις εξετάσεις ενός μαθήματος αποκλείεται (1) αν το μάθημα δεν έχει 
δηλωθεί από τον φοιτητή/την φοιτήτρια στο ‘my-studies’ ως εξεταζόμενο μάθημα ή (2) αν η 
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υποβολή δήλωσης του μαθήματος είναι εκπρόθεσμη. 
● Δεν καταχωρίζεται στο Μητρώο της φοιτήτριας/του φοιτητή ο βαθμός στις εξετάσεις 

ενός μαθήματος (1) αν το μάθημα δεν έχει προηγουμένως δηλωθεί από τον φοιτητή/την 
φοιτήτρια στο ‘my-studies’ ως εξεταζόμενο μάθημα ή (2) αν η υποβολή δήλωσης του 
μαθήματος είναι εκπρόθεσμη. 

 
13.5.2 Διαδικασία και προθεσμία δήλωσης μαθημάτων 
 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενημερώνονται για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, τον τρόπο 
σύνταξης του σχετικού δελτίου δήλωσης και την ηλεκτρονική υποβολή του δελτίου από τη 
Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

● Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται μέσω web (http://my-studies.uoa.gr) εντός 
δεσμευτικής προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία. Τα χρονικά όρια δήλωσης 
μαθημάτων ανακοινώνονται κάθε εξάμηνο στον ιστότοπο του Τμήματος (1. Ανακοινώσεις 
Γραμματείας και 2. Προπτυχιακές Σπουδές → Δηλώσεις Μαθημάτων/Συμμετοχή στις 
Εξετάσεις) και είναι δεσμευτικά για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες. 

Πληροφορίες και οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων παρέχονται στον 
ακόλουθο ιστότοπο: 
 

Πληροφορίες και οδηγίες για τη δήλωση μαθημάτων 

www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-
files/FOITITES/eServices/Odigies_Hlektroniki-Dilwsi_Mathimatwn.pdf 

 
13.5.3 Συμμετοχή στις εξετάσεις 
 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σύμφωνα με τις δηλώσεις μαθημάτων που έχουν κάνει 
προσέρχονται για εξετάσεις σε κάθε εξεταστική περίοδο έχοντας μαζί τους την ακαδημαϊκή 
ή την αστυνομική ταυτότητά τους. 

 
13.6 Ηλεκτρονική τάξη (‘e-class’) 
 

13.6.1 Χαρακτηριστικά 
 

Η πλατφόρμα «η-Τάξη Ε.Κ.Π.Α.» (‘e-class’) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού 
κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και 
δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή 
(web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Η σύνδεση χρήστη 
γίνεται με τα αναγνωριστικά του πανεπιστημιακού του λογαριασμού (: «όνομα χρήστη» 
[username] και «κωδικό» [password]). 
 

13.6.2 Λειτουργία 
 

● Όλες οι πληροφορίες για κάθε μάθημα (περιεχόμενο μαθήματος, εξεταστέα ύλη, 
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έγγραφα [διδακτικό υλικό], ανακοινώσεις διδάσκοντος/διδάσκουσας, εργασίες) είναι 
αναρτημένες από τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες στο e-class. 

● Κάθε επικοινωνία (μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων) με τον διδάσκοντα/την 
διδάσκουσα γίνεται μέσω του e-class. 

● Εξετάσεις στο εκάστοτε μάθημα μπορούν να γίνονται μέσω του e-class του 
συγκεκριμένου μαθήματος. 
 
13.6.3 Υποχρεωτική εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη 
 

Με την έναρξη κάθε εξαμήνου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι να 
εγγραφούν στο e-class κάθε μαθήματος και να παρακολουθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εξαμήνου, όλα τα ενεργά εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε κάθε μάθημα. 

● Προσοχή απαιτείται κατά την εγγραφή στο e-class, η οποία πρέπει να γίνεται 

(i) στο συγκεκριμένο μάθημα (με τον ακριβή τίτλο του διδασκομένου μαθήματος) και 
(ii) στον συγκεκριμένο κωδικό του μαθήματος που διδάσκεται στο συγκεκριμένο Τμήμα – 

και όχι, λ.χ., σε παρόμοιο τίτλο και κωδικό μαθήματος που ενδεχομένως διδάσκεται σε 
άλλο Τμήμα. 

 
13.6.4 Εξέταση μαθήματος μέσω ηλεκτρονικής τάξης 
 

Εξέταση του μαθήματος σε ένα Τμήμα με ηλεκτρονικό τρόπο μπορεί να γίνεται μόνο μέσω 

(i) του e-class του συγκεκριμένου μαθήματος και 
(ii) του συγκεκριμένου κωδικού που έχει το μάθημα αυτό στο Τμήμα στο οποίο διδάσκεται – 
και όχι, λ.χ., μέσω του e-class μαθήματος με παρεμφερή τίτλο που ενδεχομένως διδάσκεται 
σε άλλο Τμήμα. 
 

Ηλεκτρονική Τάξη (e-class) 

eclass.uoa.gr 

 
13.7 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (‘Εύδοξος’) 
 

13.7.1 Χαρακτηριστικά 
 

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (Εύδοξος) είναι υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των 
συγγραμμάτων των φοιτητών/φοιτητριών των Πανεπιστημίων. Η διαδικασία είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένη και προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές και στις φοιτήτριες 
για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα και δυνατότητα άμεσης παραλαβής των 
συγγραμμάτων. Ο ιστότοπος της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Συγγραμμάτων 
(‘Εύδοξος’) είναι ο ακόλουθος: 
 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (Εύδοξος) 

https://eudoxus.gr/ 
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13.7.2 Δήλωση συγγραμμάτων 
 

Η πρόσβαση των φοιτητών/φοιτητριών στον ‘Εύδοξο’ γίνεται με τη χρήση των 
αναγνωριστικών (: «όνομα χρήση» και «κωδικός») που απέκτησαν κατά την εγγραφή τους 
για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 

● Πριν από τη δήλωση των συγγραμμάτων στον ‘Εύδοξο’ θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 
ίδια αντίστοιχη δήλωση συγγραμμάτων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας (my-
studies) του Πανεπιστημίου. 

 
13.8 Μετεγγραφές 
 

Οι μετεγγραφές φοιτητριών/φοιτητών (μόνο για τα Τμήματα που έχουν αντιστοιχίες – ΦΕΚ 
για αντιστοιχίες Τμημάτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023: 3599/Β/08.07.2022) διέπονται 
από τον ν. 4962 (ΦΕΚ 111/Α/12.6.2020). Διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων., στο οποίο κατατίθενται ηλεκτρονικά οι αντίστοιχες αιτήσεις μετεγγραφής 
σε ημερομηνίες που ανακοινώνει το Υπουργείο. Τα αποτελέσματα των μετεγγραφών 
ανακοινώνονται από το Υπουργείο (και με μήνυμα στον ενδιαφερόμενο/στην 
ενδιαφερόμενη). 
 

Μετεγγραφές (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

www. minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new 

 
● Πληροφορίες για τις μετεγγραφές υπάρχουν στον ακόλουθο ιστότοπο: 

 

Μετεγγραφές (Ε.Κ.Π.Α.) 

www.uoa.gr/spoydes/proptychiakes_spoydes 

 

13.9 Κατατακτήριες εξετάσεις 
 

Η κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 
από την κείμενη νομοθεσία. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που 
επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα 
Υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι κατατακτήριες εξετάσεις 
διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Τα μαθήματα 
και η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Τμήματος, 
καθώς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων (1. Ανακοινώσεις Γραμματείας και 2. 
Προπτυχιακές Σπουδές → Κατατακτήριες). 

Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες στο Τμήμα Φιλοσοφίας κατατάσσονται σε εξάμηνο 
σπουδών που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, και τα μαθήματα στα 
οποία εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους αναγνωρίζονται ως επιτυχώς εξετασθέντα. 

● Γενικές πληροφορίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις υπάρχουν στο έντυπο 
«Κατατακτήριες εξετάσεις», το οποίο είναι αναρτημένο στον παρακάτω ιστότοπο: 

http://my-studies.uoa.gr/
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Έντυπο «Κατατακτήριες εξετάσεις» (Ε.Κ.Π.Α.) 

www.uoa.gr/spoydes/proptychiakes_spoydes 

 
● Πληροφορίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλοσοφίας αναρτώνται 

κάθε έτος στον ιστότοπο του Τμήματος: 
 

Κατατακτήριες εξετάσεις (Τμήμα Φιλοσοφίας) 

http://www.philosophy.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/katataktiries.html 

 

13.10 Αναγνωρίσεις μαθημάτων 
 

● Πληροφορίες για τις αναγνωρίσεις μαθημάτων (από κατατακτήριες, μετεγγραφές 
κ.λπ.) υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος (Προπτυχιακές Σπουδές → Αναγνωρίσεις 
μαθημάτων): 
 

Αναγνωρίσεις μαθημάτων 

http://www.philosophy.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/anagnwriseis-
ma8hmatwn.html 

 
13.11 Πρακτική άσκηση 
 

13.11.1 Γενικές πληροφορίες 
 

(α) Χαρακτηριστικά 
 

Οι εισαχθέντες/εισαχθείσες φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και 
εφεξής έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν πρακτική άσκηση. H πρακτική άσκηση αποτελεί 
προαιρετικό μάθημα (ΥΕ), με κωδικό μαθήματος 73ΦΛΣ250, και γίνεται με βάση τον 
«Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης» του Τμήματος Φιλοσοφίας, ο οποίος καθορίζει 
και τα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης των παραδοτέων της πρακτικής άσκησης. 
 

(β) Υλοποίηση και αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης 
 

● Η πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει 
(1) σε ένα από τα Εργαστήρια του Τμήματος ή 

(2) σε άλλη ερευνητική δομή (μέσω ΕΣΠΑ, ΑΤΛΑΣ ή άλλου θεσμικού φορέα) 
(βλ. εκτενώς παραπάνω 4.2, ιδιαίτερα 4.2.3, σελ. 39-41). 
 

● Οι πιστωτικές μονάδες της πρακτικής άσκησης είναι 17 ECTS και η βαθμολογία 
κυμαίνεται από 0-10. 

 

Πληροφορίες για την πρακτική άσκηση παρέχονται από την ακαδημαϊκή επόπτρια και 
τον αναπληρωτή ακαδημαϊκό επόπτη για την πρακτική άσκηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας. 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα Λάζου 

τηλ.: 210 727 7503, e-mail: lazou@philosophy.uoa.gr 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Δρ. Γεώργιος Μπαρμπαρούσης, Ε.Δ.Ι.Π. 
τηλ.: 210 727 7797, e-mail: gbarbar@philosophy.uoa.gr 

 

Όλες οι πληροφορίες για την πρακτική άσκηση (όπως ο «Εσωτερικός Κανονισμός 
Πρακτικής Άσκησης» του Τμήματος Φιλοσοφίας, η προκήρυξη πρακτικής άσκησης, καθώς 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για ανάληψη 
πρακτικής άσκησης) αναρτώνται στον ιστότοπο: 
 

Πρακτική άσκηση 

http://www.philosophy.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/ptyxiaki-ergasia-
praktiki-askhsh.html 

 
13.11.2 Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης 
 

(α) Στόχοι πρακτικής άσκησης 
 

Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και 
εργαστηριακών σπουδών των φοιτητριών και των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή. Με 
την πρακτική άσκηση επιδιώκονται 

● η εξοικείωση των ασκούμενων με τις παραγωγικές διαδικασίες και η απόκτηση μιας 
πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευσή τους, 

● ο καλύτερος προσανατολισμός των ασκούμενων ως προς την επιλογή εξειδικεύσεων 
στην περαιτέρω επιστημονική τους πορεία, 

● η ανάληψη ευθυνών από τους ασκούμενους και η γνωριμία τους με τους φορείς 
απασχόλησης. 
 

(β) Διάρκεια και προϋπόθεση ανάληψης πρακτικής άσκησης 
 

● Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά το Η΄ εξάμηνο φοίτησης και η χρονική της 
διάρκεια εκτείνεται σε 4 μήνες πλήρους απασχόλησης. 

● Προϋπόθεση για ανάληψη πρακτικής άσκησης είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο σεμινάρια. 
 

 

 

mailto:lazou@philosophy.uoa.gr
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(γ) Αμοιβή-ασφαλιστική κάλυψη κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης 
 

(i) Πρακτική άσκηση σε ένα από τα Εργαστήρια του Τμήματος: Για πρακτική άσκηση σε 
ένα από τα Εργαστήρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, δεδομένου ότι πρόκειται για ερευνητική 
δραστηριότητα η οποία εντάσσεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν 
προβλέπεται αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη. 
 

(ii) Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή του ΑΤΛΑΣ ή άλλου θεσμικού φορέα: Για 
την πρακτική άσκηση αποκλειστικά στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή του ΑΤΛΑΣ ή άλλου θεσμικού 
φορέα προβλέπεται ότι ο φορέας, στον οποίο ο φοιτητής/η φοιτήτρια κάνει πρακτική 
άσκηση, αναλαμβάνει: (1) την καταβολή αμοιβής, η οποία έχει οριστεί σε 260 ευρώ ανά 
μήνα, όπως και (2) ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή/της φοιτήτριας για κίνδυνο εργατικού 
ατυχήματος. 
 

Πληροφορίες για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ 

https://eclass.uoa.gr/courses/PHILOSOPHY909/ 

 
(δ) Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάληψη πρακτικής άσκησης 
 

Όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτήτριες του ΣΤ΄ εξαμήνου ενδιαφέρονται να αναλάβουν πρακτική 
άσκηση κατά το Η΄ εξάμηνο των σπουδών τους (εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2023-2024) χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος στις αρχές του εαρινού εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (την εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων), 
προκειμένου να επιλεγούν για την κάλυψη των προβλεπομένων θέσεων που αντιστοιχούν 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας. 

● Εάν η πρακτική άσκηση πραγματοποιηθεί σε ένα από τα Εργαστήρια του Τμήματος, 
στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται (1) το θέμα και (2) ο επόπτης/η επόπτρια της άσκησης 
του φοιτητή/της φοιτήτριας, αφού πρώτα ο φοιτητής/η φοιτήτρια συνεννοηθεί μαζί 
του/της. 

● Οι χρονικές προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης 
ενδιαφέροντος για ανάληψη πρακτικής άσκησης ορίζονται σε προκήρυξη που αναρτάται 
στις αρχές του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους στον ιστότοπο του Τμήματος (1. 
Ανακοινώσεις Γραμματείας και 2. Προπτυχιακές Σπουδές → Πρακτική Άσκηση). 
 

https://eclass.uoa.gr/courses/PHILOSOPHY909/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

14. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
14.1 Γενικές πληροφορίες 
 

Στον ιστότοπο «παροχές και δραστηριότητες» του Ε.Κ.Π.Α.: 
 

Παροχές και δραστηριότητες του Ε.Κ.Π.Α. 
www.uoa.gr/el/foitites/paroches_drastiriotites/ 

 
παρέχονται πληροφορίες για μία σειρά θεμάτων, καθώς και παροχών και διευκολύνσεων 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/φοιτητριών, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί 
για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως οι ΑμεΑ και άποροι. Η πληροφόρηση αναφέρεται 
στα ακόλουθα θέματα: 

● AIESEC, 

● φοιτητές με αναπηρία, 

● ακαδημαϊκή ταυτότητα, 

● ευκαιρίες απασχόλησης, 

● πανεπιστημιακό γυμναστήριο, 

● πολιτιστικός όμιλος φοιτητών, 

● σίτιση φοιτητών, 

● στεγαστικό επίδομα, 

● συνήγορος του φοιτητή, 

● ταμείο αρωγής φοιτητών, 

● φοιτητική εστία, 

● υποτροφίες – βραβεία, 

● υγειονομική υπηρεσία, 

● ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Ηλεκτρονική 
Γραμματεία, ψηφιακές παροχές [μεταξύ άλλων: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύνδεση μέσω 
ασύρματου δικτύου (Wi-Fi), συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης], 
uniway εφαρμογή για κινητά), 

● εκπαιδευτικά θέματα (μεταξύ άλλων: Βιβλιοθήκες και Αναγνωστήρια, Διδασκαλείο Ξένων 
Γλωσσών, συγγράμματα) και 

● συμβουλευτικές υπηρεσίες (για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα). 

 

14.2 Υπηρεσία Εθελοντισμού της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με 
Αναπηρία (ΦμεΑ) 
 

Η Μονάδα Προβασιμότητας (ΜοΠρο) έχει αποστολή την επίτευξη στην πράξη της ισότιμης 



[175] 

πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητριών/φοιτητών με διαφορετικές 
ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, 
υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και υπηρεσιών πρόσβασης. Στο πλαίσιο αυτό 
σημαντική είναι η υπηρεσία εθελοντισμού. Στόχος της υπηρεσίας εθελοντικής υποστήριξης 
είναι ο συντονισμός της συστηματικής, διακριτικής και ασφαλούς εξυπηρέτησης των 
φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρία (ΦμεΑ) από εκπαιδευμένους συμφοιτητές τους σε 
θέματα που αφορούν τις σπουδές τους. Για τους τρόπους υποστήριξης των ΦμεΑ από 
εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και για τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα 
εθελοντισμού πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες: 
 

Υπηρεσία Εθελοντισμού της Μονάδας Προσβασιμότητας 
Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) 

access.uoa.gr/services/volunteerism-service/ 

 

14.3 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 
 

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του στην 
Παπανεπιστημιούπολη – Άνω Ιλίσια είναι στη διάθεση όλων των φοιτητών/φοιτητριών. 

● Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Γυμναστηρίου, τις ώρες λειτουργίας του και 
την εγγραφή σ’ αυτό παρέχονται στον ιστότοπο: 
 

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 
www.uoa.gr/foitites/paroches_drastiriotites/panepistimiako_gymnastirio/ 

 

14.4 Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών 
 

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών (Π.Ο.Φ.Π.Α.) στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση των 
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ένας 
«τόπος» συλλογικής έκφρασης και δημιουργίας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έρχονται σε 
επαφή με έργα τέχνης και ενθαρρύνονται να δημιουργούν τα δικά τους καλλιτεχνικά έργα. 
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών περιλαμβάνει 4 τομείς: τον Θεατρικό, τον Χορευτικό, τον 
Κινηματογραφικό και τον Φωτογραφικό. 

● Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να γίνουν μέλη του Π.Ο.Φ.Π.Α. 
με γραπτή αίτηση τους στο Γραφείο του, το οποίο στεγάζεται στον ημιώροφο της 
Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15). 
 

Επικοινωνία: τηλ.: 210 36 88 205/275-6 

 
Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών 

www.uoa.gr/el/foitites/paroches_drastiriotites/politistikos_omilos_foititon/ 

 

14.5 Σίτιση – Φοιτητικά Εστιατόρια 
 

Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές και στις φοιτήτριες. Πληροφορίες 
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για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της σίτισης των φοιτητών/φοιτητριών 
παρέχονται στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 
 

Σίτιση των φοιτητών/φοιτητριών 
www.uoa.gr/foitites/paroches_drastiriotites/sitisi_foititon/ 

www.lesxi.uoa.gr/ 

 
● Λειτουργούν 4 φοιτητικά εστιατόρια. Το εστιατόριο στη Φιλοσοφική Σχολή εξυπηρετεί 

τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που παρακολουθούν μαθήματα στην Πανεπιστημιούπολη. 
Το εστιατόριο λειτουργεί στο ισόγειο της Φιλοσοφικής, με είσοδο στη δυτική πλευρά του 
κτηρίου. 

 

14.6 Φοιτητική Εστία 
 

Η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ) αποτελείται από 4 κτήρια, τις εστίες 
Α, Β, Γ και Δ που βρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης. Εκεί βρισκόταν και η παλιά 
ΦΕΠΑ. Με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων ανακαινίσθηκε εκ βάθρων το κτήριο Α, 
που είναι και το μεγαλύτερο, ενώ κατασκευάσθηκαν τα κτήρια Γ και Δ. Σε όλα τα κτήρια 
μπορούν να στεγασθούν συνολικά 1064 φοιτήτριες/φοιτητές. 

Στις Εστίες γίνονται δεκτοί φοιτητές και φοιτήτριες μόνο του Πανεπιστημίου Αθηνών 
καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ του λεκανοπεδίου, αδέλφια των 
οποίων διαμένουν ήδη στην Εστία. Οι εισδοχές των νέων οικοτρόφων γίνονται πρακτικά 2 
φορές το χρόνο. Τον Οκτώβριο – Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο – Ιανουάριο. Ο αριθμός τους 
καθορίζεται από τον αριθμό των ελεύθερων κλινών. Τα κριτήρια εισδοχής είναι κοινωνικά 
και περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο περιέχονται και όλοι οι 
κανόνες διαβίωσης. Η κατανομή των δωματίων γίνεται με δημόσια κλήρωση. 
 

Επικοινωνία: Γραμματεία Φοιτητικών Εστιών: τηλ.: 210 725 8723 

 
Φοιτητική Εστία 

fepa.uoa.gr 

 

14.7 Υγειονομική Μέριμνα 
 

14.7.1 Υγειονομική Υπηρεσία 
 

Οι προπτυχιακοί/ές, μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες και οι υποψήφιοι/ες 
διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δικαιούνται πλήρη 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με 
κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μόνο με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους. Πληροφορίες για την Υγειονομική Υπηρεσία 
της Πανεπιστημιακής Λέσχης και τη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης υπάρχουν στον 
ακόλουθο ιστότοπο: 
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Υγειονομική Υπηρεσία 
www.lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/ygeionomiki-yphresia.html 

 
14.7.2 Υπηρεσίες Υγείας στη Φιλοσοφική Σχολή 
 

● Ιατρείο, παθολογικό και παιδιατρικό: στο ισόγειο της Φιλοσοφικής Σχολής, στη νότια 
πλευρά του κτηρίου. 
 

Επικοινωνία: τηλ.: 210 727 7888, e-mail: dfilippa@uoa.gr 
 

● Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών: κυψέλη 511 (5ος όροφος) της 
Φιλοσοφικής Σχολής. 
 

Επικοινωνία: τηλ.: 210 727 7554, e-mail: skf@cc.uoa.gr, ιστότοπος: www.skf.psych.uoa.gr/ 

 

14.8 Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών 
 

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Ε.Κ.Π.Α. παρέχει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές 
διδασκαλία 25 ξένων γλωσσών όλων των επιπέδων. Προσφέρει επίσης πλήθος ειδικών 
προγραμμάτων, όπως εργαστήρια προφορικού και γραπτού λόγου, ιατρική και νομική 
ορολογία, μετάφραση εγγράφων, ναυτιλιακά κ.ά.. Τα μαθήματα γίνονται είτε στο κέντρο 
της Αθήνας είτε στην Πανεπιστημιούπολη. Όλες οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στον 
ακόλουθο ιστότοπο: 
 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών 
www.didaskaleio.uoa.gr 

 

14.9 Ψηφιακές παροχές 
 

Το Ε.Κ.Π.Α. προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τις παρακάτω ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες:  

● ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
● σύνδεση μέσω ασύρματου δικτύου (Wi-Fi), 
● ανάρτηση προσωπικών ιστοσελίδων, 

● αποθήκευση και ανταλλαγή αρχείων μέσω διαδικτύου: FTP, Web File Manager, Web 
Drive, κοινόχρηστοι φάκελοι, 

● εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), 
● υπηρεσία καταλόγου, 
● δίκτυο αποφοίτων (Alumni), 

● ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα, 
● ακαδημαϊκές βιντεοδιαλέξεις, 
● παρακολούθηση ζωντανών μεταδόσεων διαλέξεων (Webcast) και 

● συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. 
Πληροφορίες για τις υπηρεσίες αυτές παρέχεται στον ιστότοπο: 
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Ψηφιακές Υπηρεσίες 

www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/psifiakes_paroches/ 

 

14.10 Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 
 

Το Ε.Κ.Π.Α. διαθέτει, μέσω διαδικτύου, πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα ηλεκτρονικών πηγών 
όπως περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές συλλογές και θεματικές πύλες, 
με στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 
φοιτητριών/φοιτητών, των μελών Δ.Ε.Π., των ερευνητών και των βιβλιοθηκονόμων του. 

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται 
αναφέρονται στον Ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, που 
φιλοξενείται και συντηρείται από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (ΥΚΒ) του Ε.Κ.Π.Α. 

Ο ιστότοπος της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης είναι ο ακόλουθος: 
 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 

www.lib.uoa.gr 

 

14.11 Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) 
 

14.11.1 Γενικές πληροφορίες 
 

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) του Ε.Κ.Π.Α. έχει αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών προς τα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, προσωπικό και φοιτητές/φοιτήτριες. 

To ΚΛΕΙΔΙ υποστηρίζει περισσότερα από 80.000 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
προσφέροντας καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ψηφιακά μέσα για την υποστήριξη 
της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης. Μεταξύ των υπηρεσιών που 
παρέχει είναι: 

● σύνδεση στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου και στο Διαδίκτυο (ενσύρματη και 
ασύρματη), 

● ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
● υπηρεσίες τηλεφωνίας, 
● διαδικτυακές υπηρεσίες (εγκατάσταση και φιλοξενία ιστοχώρων ακαδημαϊκών τμημάτων 
και μονάδων, πρόσβαση μέσω ιδεατών δικτύων, παροχή αποθηκευτικού χώρου, 
διαμοιρασμός αρχείων, κ.ά.), 
● υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης και 
● υποστήριξη χρηστών και επίλυση προβλημάτων. 

Ο ιστότοπος του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) είναι ο 
ακόλουθος: 
 

Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) 

www.noc.uoa.gr 
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14.11.2 Υπηρεσία υποστήριξης 
 

● Υποστήριξη χρηστών (Helpdesk) και επίλυση προβλημάτων: 
 

Διεύθυνση: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) 

Πανεπιστημιούπολη 

Ιλίσια, 157 84 Αθήνα 
 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00 
 

Επικοινωνία: τηλ.: 210 727 5600, e-mail: helpdesk@noc.uoa.gr 
 

● Yποστήριξη χρηστών e-class: 
 

Επικοινωνία: τηλ.: 210 727 5600, e-mail: eclass@uoa.gr 

 
14.12 Γραφείο Διασύνδεσης 
 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ε.Κ.Π.Α. αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του χώρου του 
Πανεπιστημίου και του χώρου της αγοράς εργασίας. Υποστηρίζει τις φοιτήτριες/τους 
φοιτητές και τις/τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου στην ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας και, μεταξύ άλλων, παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής για το σχεδιασμό 
σταδιοδρομίας. 

Ειδικότερα, στις υπηρεσίες που παρέχει εντάσσονται: 
● η επικοινωνία με επιχειρήσεις και οργανισμούς και η καταγραφή των διαθέσιμων θέσεων 
εργασίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διευκολύνεται ο φοιτητής/η 
φοιτήτρια στην αναζήτηση απασχόλησης, 

● η βοήθεια και η πληροφόρηση στον/στην ενδιαφερόμενο/η σχετικά με τη σύνταξη 
βιογραφικού σημειώματος και τη συνέντευξη, 

● η ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη σε προπτυχιακές/ούς και 
μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/φοιτητές, καθώς και αποφοίτους προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επιλογή των καταλληλότερων γι’ αυτές/αυτούς επαγγελματικών και 
εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και 
● η διενέργεια μελετών που αφορούν, μεταξύ άλλων, την απορροφητικότητα των 
αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 

Ο ιστότοπος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι ο ακόλουθος: 
 

Γραφείο Διασύνδεσης 

www.career.uoa.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 

15. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΑΝΕΙΑ 
 
15.1 Κρατικές υποτροφίες και βραβεία: Ι.Κ.Υ. 
 

Υποτροφίες (προπτυχιακές – μεταπτυχιακές – διδακτορικές) και βραβεία χορηγούνται από 
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο 
του Ι.Κ.Υ.: 
 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 

www.iky.gr/el 

 

● Στον ίδιο ιστότοπο είναι αναρτημένος ο οδηγός υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., στον οποίο 
υπάρχουν πληροφορίες για τα προγράμματα Υποτροφιών, Κληροδοτημάτων και τα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ.: 
 

Οδηγός Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. 

www.iky.gr/el/iky/odigos-ipotrofiwn 

 
15.2 Υποτροφίες και βραβεία του Ε.Κ.Π.Α. 
 

Υποτροφίες (για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές), με επιλογή ή με διαγωνισμό, 
και βραβεία χορηγούνται από το Ε.Κ.Π.Α. Πληροφορίες υπάρχουν στον ακόλουθο ιστότοπο: 
 

Υποτροφίες – Βραβεία του Ε.Κ.Π.Α. 

www.uoa.gr/foitites/paroches_drastiriotites/ypotrofies_brabeia 

 

Πληροφορίες δίνονται επίσης στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων – Τμήμα Υποτροφιών και 
Βραβείων του Ε.Κ.Π.Α.: Χρήστου Λαδά 6 (6ος όροφος), Αθήνα, τηλ.: 210 3689 127/130/132-
4. 

● Ενημέρωση για τις υποτροφίες του Ε.Κ.Π.Α. γίνεται και στον ιστότοπο του Τμήματος 
Φιλοσοφίας: 
 

Ενημέρωση για υποτροφίες του Ε.Κ.Π.Α. στο Τμήμα Φιλοσοφίας 

www.philosophy.uoa.gr/ypotrofies.html 

 
15.3 Υποτροφίες για υποψήφιες/ους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) προκηρύσσει υποτροφίες για 
υποψήφιες/ους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες με διάρκεια 20 έως 36 μήνες. Οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής αίτησης 
αναγράφονται στην εκάστοτε προκήρυξη. 

● Πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 
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Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) 

www.elidek.gr 

 
15.4 Υποτροφίες άλλων φορέων 
 

Υποτροφίες χορηγούνται από ποικίλες πηγές χρηματοδότησης, ελληνικές και εξωτερικού, 
όπως από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ξένες κυβερνήσεις, ξένα πολιτιστικά ιδρύματα, 
διεθνείς οργανισμούς, ιδιώτες, κληροδοτήματα και οργανισμούς, ερευνητικά ινστιτούτα. Οι 
ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται απευθείας στις πηγές αυτές ή, αν οι 
υποτροφίες προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, στις αντίστοιχες Πρεσβείες τους στην 
Ελλάδα. 

● Πληροφορίες για τις διαθέσιμες υποτροφίες δίνονται και στο Γραφείο Διασύνδεσης: 
 

Γραφείο Διασύνδεσης 

www.uoa.gr/foitites/symboyleytikes_ypiresies/grafeio_diasyndesis/ 

 

στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων: 
 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων 

www.interel.uoa.gr/dpt-intern-eu.html 

 

και στο Πρόγραμμα Erasmus+: 
 

Πρόγραμμα Erasmus+ 

www.interel.uoa.gr/erasmus.html 

 
15.5 Φοιτητικά δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές 
 

Φοιτητικά δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ 
χορηγούνται σε όσους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν ένα πλήρη κύκλο 
μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη χώρα απόκτησης 
του βασικού τίτλου σπουδών τους. 

● Πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο του Ι.Κ.Υ.: 
 

Φοιτητικά δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ι.Κ.Υ. 

www.iky.gr/el/daneia-gia-metaptyxiakes-spoydes 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 
16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
 
16.1 Ιστότοπος του Τμήματος Φιλοσοφίας 
 

16.1.1 Γενική πληροφόρηση 
 

Στον ιστότοπο του Τμήματος Φιλοσοφίας: www.philosophy.uoa.gr υπάρχουν όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με (i) τις προπτυχιακές σπουδές, (ii) τις μεταπτυχιακές σπουδές και 
(iii) τις διδακτορικές σπουδές. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για τα Εργαστήρια, τα 
Περιοδικά, το Πρόγραμμα ERASMUS+ και το CIVIS, τις υποτροφίες, καθώς και για το 
προσωπικό του Τμήματος. Επιπλέον, στον ιστότοπο του Τμήματος αναρτώνται: 
● ο οδηγός σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους, 

● το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων κάθε εξαμήνου, 
● οι ώρες υποδοχής φοιτητών/φοιτητριών από τους διδάσκοντες, 
● πληροφορίες για επερχόμενες εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις κ.τ.ό.) και 

● σημαντικές ανακοινώσεις. 
 

16.1.2 Ηλεκτρονικές συνδέσεις 
 

Στον ίδιο ιστότοπο υπάρχουν συνδέσεις με τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: 
● e-class (: ηλεκτρονική τάξη), 

● my-studies (: ηλεκτρονική γραμματεία), 
● ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας, 
● Εύδοξος (: ηλεκτρονική υπηρεσία για τα διδακτικά συγγράμματα), 

● webmail (: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και 
● μονάδα προσβασιμότητας για φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία. 
 

16.1.3 Eπείγουσες ανακοινώσεις για ζητήματα σπουδών και φοιτητικής μέριμνας 
 

Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών/φοιτητριών σε ζητήματα των σπουδών τους 
καθώς και σε ζητήματα φοιτητικής μέριμνας παρέχεται ιδιαίτερα στις ακόλουθες ενότητες 
του ιστότοπου: 
● Ανακοινώσεις Γραμματείας (: πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα σπουδών [λ.χ. 

εγγραφές, συγγράμματα, δηλώσεις μαθημάτων, πρόγραμμα εξεταστικής, μετεγγραφές, 
κατατακτήριες εξετάσεις, πτυχιακές εργασίες, πρακτική άσκηση], ζητήματα φοιτητικής 
μέριμνας [λ.χ. στεγαστικό επίδομα], υποτροφίες, κινητικότητα [Erasmus +, CIVIS] κ.ά.). 

● Ανακοινώσεις διδασκόντων (: πληροφόρηση για την έναρξη παραδόσεων, την αλλαγή 
ημέρας/ώρας μαθήματος, την αναπλήρωση μαθήματος, τη διεξαγωγή προφορικών 
εξετάσεων, την εξέταση των επί πτυχίω φοιτητριών/φοιτητών κ.τ.ό.). 
 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας καλούνται να επισκέπτονται 
συχνά τον ιστότοπο του Τμήματος για την άμεση και έγκαιρη ενημέρωσή τους σε ζητήματα 
των σπουδών τους. 
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16.2 Αλφαβητικός κατάλογος ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Φιλοσοφίας 
 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΘΡΩΝΙΠΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΥΨ. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210 727 7505 garabatz@philosophy.uoa.gr 501 

ΑΡΚΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 210 727 7514 arcoudi@uoa.gr 503 

ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210 727 7611 gvasil@philosophy.uoa.gr 501 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 210 727 7603 fvassiliou@philosophy.uoa.gr 509 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ-ΜΕΡΒΑΚΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 210 727 7511 mervel@uoa.gr 503 

ΓΚΟΥΦΑ ΙΟΥΛΙΑ 210 727 7697 julia@philosophy.uoa.gr 503 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

giliop@philosophy.uoa.gr 510 

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 210 727 7691 irodotoucon@philosophy.uoa.gr 501 

ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 210 727 7542 gkakoliris@philosophy.uoa.gr 501 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210 727 7664 igkaloge@philosophy.uoa.gr 510 

ΚΑΡΑΜΑΤΖΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
 

elinakara@philosophy.uoa.gr 746 

ΚΑΡΟΥΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 210 727 7678 ckarounia@philosophy.uoa.gr 641 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 210 727 7365 akleis@philosophy.uoa.gr 746 

ΛΑΖΟΥ ΑΝΝΑ 210 727 7503 lazou@philosophy.uoa.gr 509 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

gbarbar@philosophy.uoa.gr 746 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΝΑ 
(ΕΥΓΕΝΙΑ) 

210 727 7691 vnikolaidou@philosophy.uoa.gr 501 

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 210 727 7503 micpangalos@philosophy.uoa.gr 509 

ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 210 727 7537 papantaz@philosophy.uoa.gr 503 

ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 210 727 7697 vpentog@uoa.gr 503 

ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 210 727 7502 eperdi@philosophy.uoa.gr 509 

ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210 727 7321 gpolitis@philosophy.uoa.gr 510 

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210 727 7548 iprelore@philosophy.uoa.gr 503 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 210 727 7574 eprotopa@philosophy.uoa.gr 501 

ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210 727 7962 grombolas@uoa.gr 503 

ΣΤΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210 727 7544 gsteiris@philosophy.uoa.gr 501 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  vantriantaf@philosophy.uoa.gr 510 

ΤΡΙΣΟΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 210 727 7531 idtrisokkas@philosophy.uoa.gr 509 

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 210 727 7547 mchorian@philosophy.uoa.gr 503 

 

mailto:vantriantaf@philosophy.uoa.gr
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16.3 Πληροφορίες για τη Φιλοσοφική Σχολή 
 

● Είσοδοι Φιλοσοφικής: 2ος, 3ος, 4ος και 5ος όροφος. 
Στον 2ο όροφο βρίσκεται η κεντρική είσοδος και το Θυρωρείο της Σχολής. Στον ίδιο όροφο 
υπάρχει πίνακας διάταξης των χώρων της Φιλοσοφικής. 

● Αμφιθέατρα: 2ος, 3ος και 4ος όροφος 
● Αίθουσες διδασκαλίας: 2ος – 9ος όροφος 

● Αίθουσα τελετών (AULA): 2ος όροφος 
● Μουσείο: είσοδοι στον 2ο και στον 3ο όροφο 
● Εντευκτήριο προσωπικού: 2ος όροφος 

● Φοιτητικό εστιατόριο: ισόγειο 
● Ιατρείο: ισόγειο 
● Κυλικεία: 2ος και 4ος όροφος 

● Φωτοτυπείο: 2ος όροφος 
● Επιστασία: 4ος όροφος, τηλ.: 210 727 7497-8 
● Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 727 7000/7999 

 

16.4 Τρόποι πρόσβασης στη Φιλοσοφική Σχολή 
 

(α) Πρόσβαση φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρία (ΦμεΑ) 

Η πρόσβαση φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρία (ΦμεΑ) στο κτήριο της Φιλοσοφικής 
γίνεται από την είσοδο του 5ου ορόφου, στη βορινή πλευρά του κτηρίου, όπου υπάρχει 
ειδικός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Επίσης οι είσοδοι του 3ου και 4ου ορόφου είναι 
προσβάσιμες σε άτομα με κινητικά προβλήματα. 
 

(β) Λεωφορεία 
140: Πολύγωνο – Γλυφάδα (σε συνδυασμό με το εσωτερικό λεωφορείο από την κεντρική 
πύλη) 
220: Ακαδημία – Άνω Ιλίσια 

221: Ακαδημία – Πανεπιστημιούπολη 
230: Ακρόπολη – Ζωγράφου 
250: Πανεπιστημιούπολη – Σταθμός Ευαγγελισμού (κυκλική γραμμή) 

251: Σταθμός Κατεχάκη – Πανεπιστημιούπολη (κυκλική γραμμή) 
608: Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκροταφείο Ζωγράφου 
Ε90 (Express): Πειραιάς – Πανεπιστημιούπολη 
 

(γ) Μετρό και λεωφορεία 

Μετρό: Σταθμός Ευαγγελισμού και Λεωφορείο 250 
Μετρό: Σταθμός Κατεχάκη και Λεωφορείο 251 
 

(δ) Ιδιωτικά αυτοκίνητα 

Γύρω από το κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής υπάρχουν χώροι στάθμευσης. 
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