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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
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ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

Αθήνα 24 Μαρτίου 2019 

 

 

Προς: τον Πρόεδρο της ΔΕ του ΕΑΠ, καθ. Βασίλη Καρδάση 

 

Κοιν: κ. Ιωάννη Σουφαλιδάκη, Νομικό Σύμβουλο ΕΑΠ 

 

Θέμα: Προτάσεις του ΠΑΝ.Φ.ΣΥ.ΕΠΟ-ΕΑΠ για κατοχύρωση ΠΕ και 

επαγγελματικών δικαιωμάτων του πτυχίου του ΕΠΟ. 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε 

 

         Μετά από πρόσκληση σας, την Παρασκευή 22 Μαρτίου του 2019, 

παρευρεθήκαμε στη συνεδρίαση που έγινε, στα γραφεία του ΕΑΠ στην Αθήνα, 

με σκοπό να συζητηθούν οι προτάσεις των Διευθυντών των ΠΣ στον 

Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) και στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ), των μελών 

ΔΕΠ, του Κοσμήτορα της Σ.Α.Σ. και των ΔΣ των Πανελλήνιων 

Φοιτητικών/Αποφοίτων Συλλόγων ΕΠΟ και ΕΛΠ, σχετικά με την αναμενόμενη 

κατοχύρωση ΠΕ και επαγγελματικών δικαιωμάτων των αντίστοιχων πτυχίων.  

 

Στην τοποθέτηση μας ζητήσαμε:  

 

• Το ΠΣ στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό να ενταχθεί, με τη σημερινή του δομή 

και μορφή, στο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών,  

 

• Όπως σας είχαμε καταθέσει και το 2017, να γίνει ονομαστική και ρητή 

αναφορά του πτυχίου του ΕΠΟ στη λίστα προγραμμάτων σπουδών, 

ώστε να συμπεριλαμβάνεται ισότιμα με τα πτυχία των άλλων ΑΕΙ, στις 
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προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ως κλάδος ΠΕ/Διοικητικών, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού 

σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/Α'), (Ά ρ θ ρ ο 

4 Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και / ή Οικονομικός 1. Προσόν διορισμού 

στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε 

Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή 

διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της 

αλλοδαπής)  και του άρθρου 2, παρ. α), του ΠΔ 347/2003 ΦΕΚ 

315/1/31.12.2003 

 (Το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημόσιου τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/Α'), τροποποιείται ως 

ακολούθως: «1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται 

πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, 

περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής». 

 

 Όπως σας είχαμε καταθέσει και το 2017, ζητήσαμε την αξιοποίηση του 

πτυχίου και των γνώσεων που αποκτάει ένας απόφοιτος του ΕΠΟ, με 

την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα τα 

μαθησιακά αποτέλεσμα όπως αναφέρονται στην επίσημη σελίδα του 

ΕΑΠ (Κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της Ευρώπης, των 

μεταβολών των γεωγραφικών ορίων και των συνόρων των εθνών 

κρατών και των πολιτισμικών μεταβολών στην ιστορική πορεία. 

Προσδιορισμός των σταδίων της κοινωνικο-οικονομικής και 

πολιτισμικής εξέλιξης στην Ευρώπη και στα έθνη κράτη, που την 

απαρτίζουν, και των βασικών συνιστωσών του πολιτισμού της 

Ευρώπης. Κριτική ανάλυση της ιστορικής πορείας κάθε συνιστώσας 

που συντέλεσε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης και ικανότητας μετάδοσης γνώσεων, γύρω από τις εξελίξεις 

κάθε συνιστώσας του ευρωπαϊκού πολιτισμού, από τον Μεσαίωνα 

μέχρι και σήμερα) και με το Π.Δ. 66/2009, ΦΕΚ 89/Α/2009 και τα 
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άρθρα 1 και 2: 1. «Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών 

«Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει 

πλήρη επιστημονική γνώση γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα 

αντικειμένων σχετικών με των ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας 

μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως: 

β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με 

τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις του τόσο στο δημόσιο 

όσο και στον ιδιωτικό τομέα, γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού, δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα.  

2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ. 1 μπορούν να 

απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι 

σπουδές τους στους παρακάτω τομείς: β) στον ευρύτερο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό 

και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της 

τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστημών και τεχνολογίας και γ) 

στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω 

αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα». 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ζητάμε την αξιοποίηση των πτυχιούχων του 

ΕΠΟ σε θέσεις που αναφέρονται σε Διοικητικά και εξειδικευμένα 

Ευρωπαϊκά θέματα και Θέματα Πολιτισμικά σε: Διεθνείς και 

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, Πολιτισμικούς Οργανισμούς, Διοικητικές 

θέσεις σε Κρατικές και Δημόσιες Υπηρεσίες, Διοικητικές και 

εξειδικευμένες θέσεις σε θέματα Ευρωπαϊκά και θέματα Πολιτισμού σε 

Υπουργεία: Πολιτισμού, Τουρισμού, Εσωτερικών, Εξωτερικών, 

Παιδείας και των εποπτευόμενων φορέων αυτών, σε Δήμους και 

Περιφέρειες όπου το πτυχίο μας θα πρέπει να αναφέρεται 

ονομαστικά και να συμμετέχει σε θέσεις εργασίας που έχουν σχέση με 

ότι αφορά «Πολιτισμό», «Ευρωπαϊκά προγράμματα», «Κοινωνικές 
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δομές», σε Ερευνητικά Κέντρα, στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών 

Ερευνητικών Προγραμμάτων, σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Υπηρεσίες που 

δραστηριοποιούνται και εξειδικεύονται σε πολιτισμικά θέματα και 

θέματα ιστορικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος που αφορά την ΕΕ 

και σε ΜΜΕ. 

 

Ένταξη του πτυχίου του ΕΠΟ στο ΠΕ78 

                 Με τη μοναδική ευκαιρία που μας δίνεται να ρυθμιστούν το ΠΕ και 

τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΣ στον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», μετά την 

απόφαση του Υπ. Παιδείας, κ. Γαβρόγλου, σας παραθέτουμε ολοκληρωμένες 

και τεκμηριωμένες προτάσεις, σχετικά με την ένταξη του ΕΠΟ στο ΠΕ78 

Κοινωνικών Επιστημών, στο οποίο έχουν συγχωνευθεί τα ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι 

και ΠΕ13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών, προγράμματα με τα οποία έχει 

σχετική συνάφεια ο ΕΠΟ. 

 

Α. Αρχικά θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρουμε ότι ο ΕΠΟ έχει χαρακτήρα 

Πολιτισμικό και όχι πολιτιστικό, δύο έννοιες που συχνά δημιουργούν σύγχυση 

και αποπροσανατολισμό. Συνεπώς ένα ΠΕ Πολιτισμού δεν θα ήταν 

αντιπροσωπευτικό για τον ΕΠΟ, καθώς  θα περιόριζε, στη στενή έννοια της 

έκφρασης του πολιτισμού, τις όποιες επαγγελματικές προοπτικές των 

πτυχιούχων, τόσο στη συμμετοχή τους σε προκηρύξεις θέσεων ΠΕ/Διοικητικού 

του ΑΣΕΠ, όσο και σε θέσεις σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.  

Σήμερα αναφέρεται ευρέως η διάκριση ανάμεσα στον πνευματικό 

πολιτισμό ή κουλτούρα (culture στα Αγγλικά και τα Γαλλικά, Kultur στα 

Γερμανικά), που αναφέρεται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την 

πνευματική/αισθητική/ηθική καλλιέργεια του ανθρώπου και 

τον υλικό ή τεχνολογικό πολιτισμό (civilization στα Αγγλικά, civilisation στα 

Γαλλικά και Zivilisation στα Γερμανικά), που αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία 

που περιλαμβάνει ένας πολιτισμός (γλώσσα, τέχνες, παιδεία, επιστήμη, 

θεσμοί, τεχνολογία κ.α.). 
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      Η διάκριση αυτή φαίνεται και στα προγράμματα σπουδών Ευρωπαϊκών 

και Αμερικανικών Πανεπιστημίων ανάμεσα σε Cultural Studies, που συνήθως 

συνοδεύονται με μαθήματα στις Τέχνες (Cultural and Arts) και σε Civilization 

Studies, που είναι διεπιστημονικά προγράμματα και μελετούν την εξέλιξη και 

την ανάπτυξη των κοινωνιών, σε συνδυασμό με όλους τους τομείς των 

ανθρωπιστικών επιστημών και έχουν σχετική δομή με τον ΕΠΟ.   

Αυτό διαπιστώνουμε και σε σχετική αναζήτηση, στον παγκόσμιο ιστό της 

Google, όπου εμφανίζεται ως πρόγραμμα στον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», το 

ΕΑΠ- Studies in European Civilization.  

https://www.eap.gr/en/courses/105-studies-in-european-

civilization/1271-studies-in-european-civilization 

          Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρόγραμμα του ΕΠΟ είναι ένα 

πρόγραμμα σπουδών που θα μπορούσε να συνδεθεί με την «Πολιτισμική 

Διαχείριση», «Πολιτισμική Βιομηχανία», «Πολιτισμική Διπλωματία», και όχι με 

θέματα όπως π.χ. Μουσική, Χορός, Θέατρο, τα οποία αλλοιώνουν τον 

χαρακτήρα και σκοπό του προγράμματος. Άρα μιλάμε για Πολιτισμικές 

Σπουδές. 

Β. Ιδιαίτερη σημασία και έμφαση πρέπει να δοθεί στη διεπιστημονικότητα του 

προγράμματος του ΕΠΟ, που αποτελεί προσόν για το πρόγραμμα, καθώς και 

την ιδιαίτερη θέση που καταλαμβάνουν σήμερα τα διεπιστημονικά 

προγράμματα σπουδών, κατά κοινή ομολογία, παγκοσμίως. 

    Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του ΕΑΠ, το ΠΣ ΕΠΟ της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών, είναι ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο, 

διεπιστημονικό, προπτυχιακό πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Σπουδών, και 

οδηγεί στην ολοκληρωμένη γνώση του Ευρωπαϊκού πεδίου, με την ιστορική 

προσέγγιση και μελέτη όλων των επιστημονικών γνωστικών αντικειμένων που 

επηρέασαν, συνεργάστηκαν και συνέβαλαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη της 

ιστορίας και των κοινωνιών, ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει τη σημερινή της 

μορφή.  

    Σχετικά με την τάση της διεπιστημονικότητας που αναπτύσσεται διεθνώς, 

σας παραθέτουμε ενδεικτικά τις παρακάτω ακαδημαϊκές τοποθετήσεις: 

https://www.eap.gr/en/courses/105-studies-in-european-civilization/1271-studies-in-european-civilization
https://www.eap.gr/en/courses/105-studies-in-european-civilization/1271-studies-in-european-civilization
https://www.eap.gr/en/courses/105-studies-in-european-civilization/1271-studies-in-european-civilization
https://www.eap.gr/en/courses/105-studies-in-european-civilization/1271-studies-in-european-civilization
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• «Η ανάγκη για υιοθέτηση της διεπιστημονικότητας αναγνωρίζεται από 

Διεθνείς Οργανισμούς, φορείς χρηματοδότησης, πανεπιστήμια και 

ερευνητικές μονάδες, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πολύπλοκα 

κοινωνικά προβλήματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν από 

μια μόνο επιστήμη. Η διεπιστημονικότητα αξιοποιεί τις διαφορετικές 

οπτικές και πρακτικές που κάθε επιστήμη προσφέρει, με σκοπό να 

επιτευχθούν καινοτόμες λύσεις για τα προβλήματα που απασχολούν την 

κοινωνία…Η διεπιστημονικότητα θεωρείται ότι βασίζεται σε έναν 

«επιστημολογικό πλουραλισμό» ο οποίος νομιμοποιεί και άλλους 

τρόπους παραγωγής γνώσης».  

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31614 

• «Η εικόνα που φαίνεται να επικρατεί σε όσους προετοιμάζονται για την 

αγορά εργασίας είναι αυτή της εξειδίκευσης. Η ιλιγγιώδης ανάπτυξη των 

επιστημών και της τεχνολογίας τονίζουν την ανάγκη της εστίασης σε 

συγκεκριμένους κλάδους, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες και οι 

απαιτήσεις κάθε τομέα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η εικόνα αυτή έχει 

αλλάξει. Ο λόγος δεν είναι ότι έχει μειωθεί η ανάγκη για εξειδικευμένους 

επαγγελματίες. Εκείνο που έχει αλλάξει την εικόνα είναι η ολοένα και 

εντεινόμενη ανάγκη για διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Έχει πλέον 

αρχίσει να γίνεται συνείδηση ότι δεν αρκεί να έχει κανείς γνώσεις σε ένα 

μόνο γνωστικό αντικείμενο, ή επαγγελματικό τομέα, ώστε να προοδεύσει 

επαγγελματικά. Εκείνο που τον βοηθάει είναι και οι γνώσεις από άλλους 

επιστημονικούς τομείς. 

Η καλύτερη απόδειξη της τάσης, ή μάλλον ανάγκης, αυτής είναι τα 

προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που τα 

τελευταία χρόνια διαμορφώνονται τόσο στην Ελλάδα (π.χ. διατμηματικά 

ΠΜΣ) όσο και στο εξωτερικό. Βλέπουμε σε αυτά να γίνονται συνδυασμοί 

επιστημονικών πεδίων, οι οποίοι παλαιότερα ίσως και να προκαλούσαν 

απορία ή χαμόγελα. Αντιθέτως σήμερα τέτοια προγράμματα έχουν γίνει 

ευρέως αποδεκτά και κερδίζουν όλο και περισσότερους προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31614
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31614
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Πέρα από τις οποιεσδήποτε επιπλέον τεχνικές γνώσεις, ανάλογα πάντα 

με το γνωστικό αντικείμενο, η σημαντικότερη ωφέλεια της 

διεπιστημονικότητας είναι ότι δίνει στο πρόσωπο τη δυνατότητα να 

μεταφέρει όψεις και «εργαλεία» από το ένα γνωστικό πεδίο στο άλλο. Με 

αυτόν τον τρόπο, γίνεται περισσότερο αποδοτικό και αποτελεσματικό. 

Με άλλα λόγια, η διεπιστημονικότητα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως κάτι επιπλέον, με το οποίο θα μπορούσε κανείς να μην ασχοληθεί. 

Αντιθέτως, για όποιον θέλει πραγματικά να βελτιωθεί στην 

επαγγελματική του πορεία, η διεπιστημονική προσέγγιση αποτελεί 

σήμερα μια αναγκαιότητα». Μιχάλης Κατσιμίτσης, PhD 

http://edujob.gr/spoudes-epaggelmata/h-diepisthmonikothta-ws-  

paragontas-epaggelmatikhs-epitychias 

• Κάτι πολύ επίκαιρο από το ΙΑΚΕ «Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών» και το Συνέδριο που πρόκειται να 

πραγματοποιήσει στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 5-7 Απριλίου του 

2019 μα θέμα:  

«Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική 

πρόκληση» 

Κεντρικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση της 

διεπιστημονικότητας ως σύγχρονης πρόκλησης, πρότασης και 

πρακτικής στα πεδία της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης, της 

πολιτικής και της κοινωνίας, στο επίπεδο του ατόμου και της 

συλλογικότητας. 

Βασικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής προόδου στη σύγχρονη 

εποχή είναι η τεράστια διεύρυνση του επιστητού, ο κατακερματισμός 

της επιστημονικής γνώσης και, συνακόλουθα, η έμφαση στην 

εξειδικευμένη κατάρτιση. Προβληματισμοί γύρω από την εξέλιξη αυτού 

του φαινομένου και τις συνέπειές του εμφανίστηκαν ήδη από την εποχή 

της γέννησης της επιστήμης και συνοδοιπορούν μαζί της, άλλοτε 

τονίζοντας το αίτημα για αποκέντρωση και εξειδίκευση και άλλοτε 

http://edujob.gr/spoudes-epaggelmata/h-diepisthmonikothta-ws-%20%20paragontas-epaggelmatikhs-epitychias
http://edujob.gr/spoudes-epaggelmata/h-diepisthmonikothta-ws-%20%20paragontas-epaggelmatikhs-epitychias
http://edujob.gr/spoudes-epaggelmata/h-diepisthmonikothta-ws-%20%20paragontas-epaggelmatikhs-epitychias
http://edujob.gr/spoudes-epaggelmata/h-diepisthmonikothta-ws-%20%20paragontas-epaggelmatikhs-epitychias
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προβάλλοντας την ανάγκη για συνεργασία και σύνθεση θεωρώντας 

κάθε αυτονόμηση ως αλλοτρίωση.  

Από την αρχαιότητα, ο Πλάτων στην Πολιτεία του μίλησε για 

διασύνδεση των γνώσεων μεταξύ τους και πρότεινε «σύνοψιν αλλήλων 

των μαθημάτων». Στην Αναγέννηση, προβλήθηκε ως ιδανικό πρότυπο 

ο «καθολικός άνθρωπος» (Homo Universalis), ο οποίος ενδιαφέρεται 

για όλες τις τέχνες και τις επιστήμες. Από τις αρχές του 20ού αιώνα, 

στον χώρο της εκπαίδευσης, ο J. Dewey τόνιζε ότι οι μαθητές δεν ζουν 

σε πολλαπλούς και χωριστούς κόσμους, αλλά μέσα σε ένα ενιαίο 

κόσμο, όπου όλα διασυνδέονται.  

Στην εποχή μας, στο σταυροδρόμι θεωρητικών και πρακτικών 

προσεγγίσεων, βιώνεται με ένταση η διελκυστίνδα ανάμεσα στο γενικό 

και το μερικό, τη θεωρία και την πράξη, τη γενική παιδεία και την ειδική 

κατάρτιση, το τοπικό και το οικουμενικό. Στο πλαίσιο αυτό αναφύεται ο 

προβληματισμός για περισσότερο συνεργατικές, σφαιρικές και 

ολιστιστικές προσεγγίσεις, καθώς επίσης προβάλλεται το αίτημα για 

προώθηση της διεπιστημονικότητας ως αντίδοτου για την υπέρβαση 

αντινομιών και αντιθέσεων…». 

https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-  

%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%

CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%

CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-

%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%

CE%AE-

%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%

CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9

%CE%BA%CE%AE-

%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%

CE%B7%CF%84%CE%BF-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%

CE%BF-/1943877829029011/ 

https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
https://www.facebook.com/iake.gr/posts/%CE%B7-%20%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF-/1943877829029011/
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     Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και την υφιστάμενη δομή του 

προγράμματος, θεωρούμε ότι γίνεται αντιληπτό ότι ο διεπιστημονικός 

χαρακτήρας του ΕΠΟ, δεν αποτελεί μειονέκτημα για το πρόγραμμα, αλλά, 

αντίθετα, το ισχυροποιεί και το φέρνει ισάξιο δίπλα στα προγράμματα σπουδών 

των ΑΕΙ της χώρας και συνεπώς προτείνουμε: 

1. ΠΡΟΤΑΣΗ 1η   

Ένταξη του ΠΣ στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο ΠΕ78 Κοινωνικών 

Επιστημών. 

   Το ΠΣ στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, 

που εξετάζει (μεθοδικά) τα βασικά συστατικά και τις κεντρικές διαδικασίες 

σχετικά με την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών κοινωνιών και τελικά τα στοιχεία 

εκείνα που διαμόρφωσαν διαχρονικά αυτό που ονομάζεται Ευρωπαϊκό 

φαινόμενο.  

     Οι φοιτητές του ΕΠΟ, μελετάμε το Δυτικό Πολιτισμό του οποίου τα 

πρότυπα επικράτησαν παγκόσμια, και τελικά φτάνουμε να μελετάμε το 

φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης της ύστερης νεωτερικής ή κατά πολλούς 

μετανεωτερικής εποχής.  

    Το ΠΣ στον ΕΠΟ είναι κυρίως ένα πρόγραμμα Κοινωνικών Επιστημών, 

που επικεντρώνεται στις κοινωνικές (κοινωνιολογία, πολιτική οικονομία) και 

πολιτισμικές (τέχνες, λογοτεχνία, φιλοσοφία, επιστήμη, θρησκεία) εκείνες 

δυνάμεις και στις δομές εξουσίας, που εξετάζουν την παραγωγή των 

πολιτισμικών φαινομένων, μέσα από πολύπλοκα κοινωνικά φαινόμενα και 

μετασχηματισμούς. Έτσι, συγγενές ΠΕ για τον ΕΠΟ είναι το ΠΕ78 

Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών.     

     Ειδικότερα, η διάρθρωση του ΠΣ ΕΠΟ αντιστοιχεί επαρκώς στη 

διάρθρωση ενός προγράμματος κοινωνικών επιστημών (Βλ. λ.χ., Πολιτικής 

Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου), με ιδιαίτερη αναφορά στην κοινωνική-

πολιτική θεωρία και τον πολιτισμό.  

            Λαμβάνοντας υπόψη μας τη διεπιστημονικότητα που διακρίνει και 

άλλα προγράμματα σπουδών τα οποία είναι ενταγμένα στο ΠΕ78, όπως 

χαρακτηριστικά του Τμήματος Ευρωπαϊκών Διεθνών και Περιφερειακών 
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Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστημίου, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 

επίσης του Πάντειου Πανεπιστημίου, θεωρούμε ότι ο ΕΠΟ παρουσιάζει 

συνάφεια ανάλογη με τα υπόλοιπα διεπιστημονικά προγράμματα που 

αφορούν την Ευρώπη, με την επιστημονική δομή του στο δικό του γνωστικό 

τομέα, με ιδιαίτερη αναφορά στην κοινωνική-πολιτική θεωρία και τον 

πολιτισμό. 

   Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα εξής ως προς τη συνάφεια των 

μαθημάτων που διδάσκονται, στο πλαίσιο των κοινωνικών-πολιτικών 

επιστημών:  

1.Υπάρχει συνάφεια με τις θεματικές ενότητες: ΕΠΟ10: Γενική Ιστορία της 

Ευρώπης, ΕΠΟ11: Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης, ΕΠΟ12: 

Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης, 

ΕΠΟ21: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, ΕΠΟ32: Θεσμοί Διαμορφωτές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη), ΕΠΟ33: 

Δημιουργία και Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Εξέλιξη και 

Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ΕΠΟ 41: Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό 

Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα (Ευρωπαϊκή Κοινωνική σκέψη και ψυχολογικές 

θεωρίες της Κοινωνίας), ΕΠΟ 42: Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού 

(Κοινωνιολογία της νεωτερικότητας και του εκσυγχρονισμού), ΕΠΟ 43: 

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον εικοστό αιώνα.  

Πιο αναλυτικά σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες του ΕΠΟ (υπενθυμίζουμε ότι 

κάθε ΘΕ αντιστοιχεί σε τουλάχιστον τρία εξάμηνα του συμβατικού 

πανεπιστημίου):  

Α) Τη μελέτη της ευρωπαϊκής ιστορίας από τη σκοπιά της κοινωνικής, 

πολιτικής και οικονομικής εξέλιξής της (ΕΠΟ10, ΕΠΟ11, ΕΠΟ30). 

Β) Ζητήματα Επιστημολογίας και Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών, 

πεδία απαραίτητα για την περαιτέρω εμβάθυνση και εξειδίκευση που 

πραγματοποιείται στις ενότητες που άπτονται της πολιτικής και κοινωνικής 

θεωρίας και έρευνας  (ΕΠΟ 31). 

Γ) Ζητήματα Διεθνών Σχέσεων, με έμφαση στη θεσμική εξέλιξη της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  (ΕΠΟ33). 
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Δ) Τη μελέτη, κυρίως, της Πολιτικής Φιλοσοφίας, αλλά και άλλων συναφών 

φιλοσοφικών κλάδων, λ.χ., Ηθική, με έμφαση στη νεότερη και σύγχρονη 

περίοδο (ΕΠΟ22). 

Ε) Θέματα Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης (ΕΠΟ32). 

ΣΤ) Την Πολιτική Επιστήμη: Πολιτική Θεωρία και Ιδεολογία (ΕΠΟ43). 

Ζ) Την Κοινωνιολογική Θεωρία και Έρευνα. Πραγματοποιείται σε βάθος 

εξέταση της κλασικής και σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας, με παράλληλη 

έμφαση σε κρίσιμα θέματα Ερευνητικής Μεθοδολογίας. Εξετάζονται, επίσης, 

σύγχρονα θέματα κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου και αναπτύσσεται η 

κοινωνιολογική προβληματική. (ΕΠΟ41, ΕΠΟ42). 

Θ) Την Ανθρωπογεωγραφία και την εξέλιξη του υλικού πολιτισμού της 

Ευρώπης, με αναφορά σε χωρικά και κοινωνιολογικά ζητήματα υπό μια 

επιστημολογική έποψη (πχ, μετανάστευση, εκβιομηχάνιση, εργασία κ.α.). 

(ΕΠΟ12). 

Η) Εκφάνσεις του πολιτισμού οι οποίες κρίνονται απαραίτητες, 

νοηματοδοτούν και εμπλουτίζουν πολύπλευρα την πολιτική και 

κοινωνιολογική σκέψη. Για παράδειγμα, εξετάζεται σε ένα συνεκτικό και 

ιδιαίτερα παραγωγικό πλαίσιο η επίδραση κοινωνικών φαινομένων και 

μετασχηματισμών στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία και στην τέχνη  (ΕΠΟ20, 

ΕΠΟ21). 

     Επιπλέον, ενισχυτικό χαρακτήρα στον ΕΠΟ, που συνδέεται και με το 

ΠΕ78, είναι τα μαθήματα του τρίτου και τέταρτου έτους (ΕΠΟ32, ΕΠΟ33, 

ΕΠΟ41, ΕΠΟ42, ΕΠΟ43), που δίνουν και την επιστημονική κατεύθυνση του 

προγράμματος, σε αντίθεση με τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών, που είναι 

το θεωρητικό υπόβαθρο του ΕΠΟ και  έχουν χαρακτήρα υποχρεωτικό.  

2.Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το αντικείμενο σπουδών του ΕΠΟ, του δίνει 

έναν χαρακτήρα πιο κοντά στη φιλοσοφία και την κοινωνιολογία, και εν μέρει 

συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η κοινωνιολογική σχολή της Φρανκφούρτης, 

η οποία ενέταξε στις μελέτες της την ψυχολογία, τις υποκειμενικές φιλοσοφίες, 

τις τέχνες, την πολιτική και την οικονομία σε ένα πνεύμα ολιστικής προσέγγισης 

του ανθρώπου και της κοινωνίας, και τελικά του πολιτισμού στο σύνολό του 
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Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την ιστορία, ως μέσο για την κατανόηση των 

ιστορικών μεταβάσεων από τον Μεσαίωνα, στη νεωτερικότητα και τη 

μετανεωτερικότητα και την ένταξη των πολιτισμικών φαινομένων στο ιστορικό 

τους πλαίσιο.  

3. Αξίζει να σημειωθεί η αξιόλογη περαιτέρω ακαδημαϊκή πορεία των 

πτυχιούχων του ΠΣ ΕΠΟ (MSc, PhD), σε άλλα συμβατικά ΑΕΙ, ακριβώς στα 

συγκεκριμένα-κεντρικά πεδία των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, 

γεγονός που δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί τυχαίο, ούτε κάτι τέτοιο θα ήταν 

εφικτό χωρίς τις -τουλάχιστον- επαρκείς βάσεις που παρέχει το ΠΣ ΕΠΟ σε 

αυτές τις επιστημονικές περιοχές. 

4. Γι’ αυτούς τους λόγους οι οποίοι άπτονται της ακαδημαϊκής κατεύθυνσης του 

ΕΠΟ, τεκμηριώνεται η ένταξη του ΕΠΟ στο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών.  

 Ταυτόχρονα και ρεαλιστικά, κατοχυρώνονται και τα επαγγελματικά 

προσόντα των πτυχιούχων του ΕΠΟ, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον 

Ιδιωτικό τομέα 

          Επιπλέον,  ο κλάδος αυτός παρέχει σε όλα τα πτυχία που εντάσσονται 

σε αυτόν συγκεκριμένες προοπτικές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, 

καθώς και στον δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ, και κρίνεται ως η πιο πρόσφορη 

επιλογή και για τον ΕΠΟ.  

    Τα πτυχία του κλάδου ΠΕ78 βρίσκονται σε κάθε προκήρυξη για την 

πλήρωση θέσεων στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού, ενώ άλλα παρεμφερή με τον 

πολιτισμό πτυχία, λ.χ., της φιλοσοφικής, απουσιάζουν από τις εν λόγω 

προκηρύξεις. Όσο για το θέμα της εκπαίδευσης, ο κλάδος ΠΕ78 έχει ενισχυθεί 

αξιοσημείωτα τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνοντας μάλιστα και πανελλαδικώς 

εξεταζόμενο μάθημα (κοινωνιολογία), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

προοπτικές στον ευρύ κλάδο της εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές, ιδιωτική 

εκπαίδευση, κ.α.) 

           Το ΠΣ στον ΕΠΟ, σε αντίθεση με πτυχία άλλων ΑΕΙ, όπως Διεθνών-

Ευρ. Σπουδών, Νομική κ.α. του ίδιου κλάδου (ΠΕ78), παρέχει πιο 

ολοκληρωμένες γνώσεις για μαθήματα επιλογής, που διδάσκονται στο Λύκειο, 
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όπως Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, Ιστορία των Επιστημών, Ιστορία της Τέχνης. 

Επίσης, η ένταξη μας στο ΠΕ78, ενισχύει και την παρουσία και ένταξη μας στη 

μη τυπική εκπαίδευση, όπως «ΔΙΕΚ, ΚΔΒΜ, όπου οι ειδικότητες έχουν σχέση 

με τους εκπαιδευτικούς κλάδους.  

2. ΠΡΟΤΑΣΗ 2η 

   Εναλλακτικά, μπορεί ο ΕΠΟ να ενταχθεί σε ένα νέο ΠΕ Πολιτισμικών 

Σπουδών, ή ΠΕ Ευρωπαϊκών Πολιτισμικών Σπουδών, μόνο στην 

περίπτωση όμως, που αυτό θα ενταχθεί στο ΠΕ78 Κοινωνικών 

Επιστημών.  

Αν δηλαδή πρέπει να δημιουργηθεί ένα ΠΕ 

Πολιτισμικών/Ανθρωπιστικών Σπουδών για τις ανάγκες του ΠΣ ΕΛΠ, 

αυτό δεν είναι επιθυμητό από τον ΕΠΟ, εκτός αν ταυτόχρονα 

κατοχυρωθεί και το ΠΕ78 για τον ΕΠΟ. Σε περίπτωση νέου ΠΕ με την 

ονομασία «ΠΕ Πολιτισμού» είμαστε εντελώς αρνητικοί, γιατί αλλοιώνεται 

ο χαρακτήρας και σκοπός του ΠΣ στον ΕΠΟ, αφού είμαστε δύο διακριτά 

και ξεχωριστά προγράμματα, και όπως εξηγήσαμε και παραπάνω. 

        Η ένταξη του πτυχίου του ΕΠΟ σε δύο κωδικούς ΠΕ δεν είναι 

απαγορευτικό ακαδημαϊκά και νομικά, όπως φαίνεται από τα πχ Τμημάτων που 

έχουν κατοχυρώσει 2 κλάδους ΠΕ, ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης που 

επέλεξαν οι πτυχιούχοι τους, βλ., λ.χ. το Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου: 

ΠΕ09 και ΠΕ78 (πρώην ΠΕ13) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής 

Πολιτικής που έχει τη μια κατεύθυνση του σε 2ΠΕ (ΠΕ71 κ πρώην ΠΕ10, τώρα 

ΠΕ78) και την άλλη σε 1 ΠΕ (πρώην ΠΕ10, τώρα ΠΕ78).  

https://www.uom.gr/esp?fbclid=IwAR3A3qgPqNtnBWax95FBfMfFX0kCIye7rX

dgblZTnfo7Kw9zJd7l3L3Cjh4 

https://pubadmin.panteion.gr/el/component/content/article/9-

uncategorised/154-αποφoiτοι-επαγγελματικεσ-προοπτικεσ.html?Itemid=437 

 

 

 

 

https://www.uom.gr/esp?fbclid=IwAR3A3qgPqNtnBWax95FBfMfFX0kCIye7rXdgblZTnfo7Kw9zJd7l3L3Cjh4
https://www.uom.gr/esp?fbclid=IwAR3A3qgPqNtnBWax95FBfMfFX0kCIye7rXdgblZTnfo7Kw9zJd7l3L3Cjh4
https://www.uom.gr/esp?fbclid=IwAR3A3qgPqNtnBWax95FBfMfFX0kCIye7rXdgblZTnfo7Kw9zJd7l3L3Cjh4
https://www.uom.gr/esp?fbclid=IwAR3A3qgPqNtnBWax95FBfMfFX0kCIye7rXdgblZTnfo7Kw9zJd7l3L3Cjh4
https://pubadmin.panteion.gr/el/component/content/article/9-uncategorised/154-αποφoiτοι-επαγγελματικεσ-προοπτικεσ.html?Itemid=437
https://pubadmin.panteion.gr/el/component/content/article/9-uncategorised/154-αποφoiτοι-επαγγελματικεσ-προοπτικεσ.html?Itemid=437
https://pubadmin.panteion.gr/el/component/content/article/9-uncategorised/154-αποφoiτοι-επαγγελματικεσ-προοπτικεσ.html?Itemid=437
https://pubadmin.panteion.gr/el/component/content/article/9-uncategorised/154-αποφoiτοι-επαγγελματικεσ-προοπτικεσ.html?Itemid=437
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3. Πρόταση 3η 

       Το ΠΣ στον ΕΠΟ έχει, επίσης, συνάφεια με το ΠΕ33 (ΙΦΕ). Είναι ένα 

επίσης Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο εξετάζει τις ιστορικές 

και φιλοσοφικές προσεγγίσεις των επί μέρους φυσικών, ανθρωπιστικών και 

κοινωνικών επιστημών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι το εν λόγω 

τμήματος συμμετέχουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη 

εκπαιδευτικών στη Β θμια Εκπαίδευση (ΠΕ33). Το ΠΣ ΕΠΟ μπορεί να ενταχθεί 

και στο ΠΕ33. 

Συνάφεια ΕΠΟ με ΠΕ33: 

 

                     Μαθήματα Ι.Φ.Ε                                                       Μαθήματα ΕΠΟ 

 
K001. Ιστορία Φιλοσοφίας Ι 
K002. Ιστορία Φιλοσοφίας ΙΙ 
K003. Ιστορία Φιλοσοφίας ΙΙΙ 
K005. Πολιτική Φιλοσοφία 
Φ108. Πλάτων και Αριστοτέλης 
Φ110. Αναλυτική Φιλοσοφία 
Φ109. Ρασιοναλισμός - Εμπειρισμός 
Φ111. Μεσαιωνική Φιλοσοφία 
Φ119. Καντ 
Φ120. Γερμανικός Ιδεαλισμός 
 

ΕΠΟ 22 - Φιλοσοφία στην Ευρώπη 
Τόμος Α΄: Η Φιλοσοφία στην Ευρώπη 
από τον 6ο έως τον 16ο αιώνα, ΕΑΠ, 
Πάτρα 2008. 
Tόμος B΄: Η Εποχή του Διαφωτισμού 
(17ος – 18ος αιώνας), ΕΑΠ, Πάτρα 
2000. 
Τόμος Γ΄: Νεότερα και Σύγχρονα 
Φιλοσοφικά Ρεύματα (19ος – 20ος 
αιώνας), ΕΑΠ, Πάτρα 2008. 
Τόμος: Σύντομη εισαγωγή στην αρχαία 
ελληνική φιλοσοφία, ΕΑΠ, Πάτρα 2008 
Τόμος: Κείμενα νεώτερης και σύγχρονης 
φιλοσοφίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008 
  
 

 
K014. Ιστορία Πολιτισμού ΙΙ 
(Μεσαίωνας) 
K015. Ιστορία Πολιτισμού ΙΙΙ (Νεότεροι 
Θεσμοί) 
056. Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας 
Ιστορία και Πολιτισμός της Νεώτερης 
Ευρώπης (1492-1789). 
Ιστορία και Πολιτισμός της Σύγχρονης 
Ευρώπης (1789-1945) 
 
 

ΕΠΟ 10 - Γενική Ιστορία της Ευρώπης 
Τόμος Α΄: Γενική Ιστορία της Ευρώπης, 
από τον 6ο έως τον 18ο αιώνα, ΕΑΠ, 
Πάτρα 1999. 
Τόμος B΄: Γενική Ιστορία της Ευρώπης, 
κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, ΕΑΠ, 
Πάτρα 2000. 
Τόμος: Ιστορία και Ιστοριογραφία. 
Νεότερες Προσεγγίσεις 
 

https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_A_Filosofia_stin_Evropi_apo_ton_6o_eos_ton_16o_aiona_F28073.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_A_Filosofia_stin_Evropi_apo_ton_6o_eos_ton_16o_aiona_F28073.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_A_Filosofia_stin_Evropi_apo_ton_6o_eos_ton_16o_aiona_F28073.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_A_Filosofia_stin_Evropi_apo_ton_6o_eos_ton_16o_aiona_F28073.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_A_Filosofia_stin_Evropi_apo_ton_6o_eos_ton_16o_aiona_F28073.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_A_Filosofia_stin_Evropi_apo_ton_6o_eos_ton_16o_aiona_F28073.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo22b_F9692.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo22b_F9692.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo22b_F9692.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo22b_F9692.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo22b_F9692.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo22b_F9692.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_C_Neotera_kai_Sygchrona_Filosofika_Revmata_F28099.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_C_Neotera_kai_Sygchrona_Filosofika_Revmata_F28099.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_C_Neotera_kai_Sygchrona_Filosofika_Revmata_F28099.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_C_Neotera_kai_Sygchrona_Filosofika_Revmata_F28099.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_C_Neotera_kai_Sygchrona_Filosofika_Revmata_F28099.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_C_Neotera_kai_Sygchrona_Filosofika_Revmata_F28099.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_Sintomi_Eisagogi_stin_Archaia_Elliniki_Filosofia_F28154.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_Sintomi_Eisagogi_stin_Archaia_Elliniki_Filosofia_F28154.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_Sintomi_Eisagogi_stin_Archaia_Elliniki_Filosofia_F28154.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_Sintomi_Eisagogi_stin_Archaia_Elliniki_Filosofia_F28154.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_Keimena_Neoteris_kai_Sigchronis_Filosofias_F28132.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_Keimena_Neoteris_kai_Sigchronis_Filosofias_F28132.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_Keimena_Neoteris_kai_Sigchronis_Filosofias_F28132.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO22_Keimena_Neoteris_kai_Sigchronis_Filosofias_F28132.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10a_F32124.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10a_F32124.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10a_F32124.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10a_F32124.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10a_F32124.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10a_F32124.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10b_F9447.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10b_F9447.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10b_F9447.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10b_F9447.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10b_F9447.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo10b_F9447.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO10_istoria_kai_istoriografia_neoteres_prossegiseis_F18570.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO10_istoria_kai_istoriografia_neoteres_prossegiseis_F18570.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO10_istoria_kai_istoriografia_neoteres_prossegiseis_F18570.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO10_istoria_kai_istoriografia_neoteres_prossegiseis_F18570.pdf
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K009. Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών 
K017. Ιστορία Φυσικών Επιστημών 
Φ101. Φιλοσοφία Επιστήμης Ι 
ΦΙ201. Επιστημονική Επανάσταση 
102. Φιλοσοφία Επιστήμης ΙΙ 
 

ΕΠΟ 31 - Οι Επιστήμες της Φύσης και 
του Ανθρώπου στην Ευρώπη 
Τόμος Α΄: Η Ιστορία και η Θεωρία των 
Επιστημών κατά το Μεσαίωνα, ΕΑΠ, 
Πάτρα 2008. 
Τόμος Β΄: Η Επιστημονική Επανάσταση 
και η Φιλοσοφική Θεωρία της 
Επιστήμης. Ακμή και Υπέρβαση του 
Θετικισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2008. 
Τόμος: Κείμενα ιστορίας και φιλοσοφίας 
των επιστημών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008 
  
 

 
K020. Εισαγωγή στην Ιστορία της 
Τέχνης 
186. Ιστορία της Τέχνης Ι 
155. Μοντέρνα Τέχνη 
 

ΕΠΟ 20 - Η Ιστορία των Τεχνών στην 
Ευρώπη 
Τόμος Α΄: Εικαστικές Τέχνες στην 
Ευρώπη από τον Μεσαίωνα ως τον 18ο 
αιώνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008. 
Τόμος Β΄: Εικαστικές Τέχνες στην 
Ευρώπη από τον 18ο ως τον 20ό αιώνα, 
ΕΑΠ, Πάτρα 2008. 
Τόμος Γ΄: Η Μουσική στην Ευρώπη, 
ΕΑΠ, Πάτρα 2008. 
 

 
204. Ειδικά Θέματα Οικονομικής 
Ιστορίας 
K021. Ιστορία Οικονομικής Σκέψης 
Ι212. Ιστορία Οικονομικής Σκέψης 20ου 
Αιώνα 
184. Ειδικά Θέματα Ιστορίας 
Οικονομικής Σκέψης 
 

ΕΠΟ 11 - Κοινωνική και Οικονομική 
Ιστορία της Ευρώπης 
Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της 
Ευρώπης, ΕΑΠ, Πάτρα 1999. 
Η διπλή ζωή της οικονομικής ιστορίας. 
Θέματα Ευρωπαϊκής Ιστοριογραφίας, 
ΕΑΠ, Πάτρα 2008. 
Θέματα οικονομικής και Κοινωνικής 
Ιστορίας της Ευρώπης, ΕΑΠ, Πάτρα 
2008. 
 

 
Κ005 Πολιτική Φιλοσοφία 
Στο μάθημα διδάσκονται στοιχεία 
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 
πολιτικών θεωριών, κατά το πρώτο 
μέρος, και κατά το δεύτερο μέρος 
μεθοδολογικά θέματα που αφορούν την 
Πολιτική Επιστήμη και την Πολιτική 
Φιλοσοφία, αντίστοιχα. Ιδιαίτερη 
σημασία αποδίδεται στη σχέση 
πολιτικών θεωριών με τι ιστορικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκαν, 
καθώς και με τα φιλοσοφικά ρεύματα 
από το οποία επηρεάσθηκαν. Ιδιαίτερα 

 
ΕΠΟ 43 - Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα 

https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_A_Istoria_kai_Theoria_Epistimon_kata_ton_Mesaiona_F28661.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_A_Istoria_kai_Theoria_Epistimon_kata_ton_Mesaiona_F28661.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_A_Istoria_kai_Theoria_Epistimon_kata_ton_Mesaiona_F28661.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_A_Istoria_kai_Theoria_Epistimon_kata_ton_Mesaiona_F28661.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_A_Istoria_kai_Theoria_Epistimon_kata_ton_Mesaiona_F28661.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_A_Istoria_kai_Theoria_Epistimon_kata_ton_Mesaiona_F28661.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_B_Epistimoniki_Epanastasi_kai_Filosofiki_Theoria_F28683.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_B_Epistimoniki_Epanastasi_kai_Filosofiki_Theoria_F28683.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_B_Epistimoniki_Epanastasi_kai_Filosofiki_Theoria_F28683.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_B_Epistimoniki_Epanastasi_kai_Filosofiki_Theoria_F28683.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_B_Epistimoniki_Epanastasi_kai_Filosofiki_Theoria_F28683.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_B_Epistimoniki_Epanastasi_kai_Filosofiki_Theoria_F28683.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_B_Epistimoniki_Epanastasi_kai_Filosofiki_Theoria_F28683.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_B_Epistimoniki_Epanastasi_kai_Filosofiki_Theoria_F28683.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_Keimena_Istorias_kai_Filosofias_Epistimon_F28710.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_Keimena_Istorias_kai_Filosofias_Epistimon_F28710.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_Keimena_Istorias_kai_Filosofias_Epistimon_F28710.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO31_Keimena_Istorias_kai_Filosofias_Epistimon_F28710.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_A_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_Mesaiona_eos_18o_aiona_F27011.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_A_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_Mesaiona_eos_18o_aiona_F27011.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_A_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_Mesaiona_eos_18o_aiona_F27011.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_A_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_Mesaiona_eos_18o_aiona_F27011.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_A_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_Mesaiona_eos_18o_aiona_F27011.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_A_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_Mesaiona_eos_18o_aiona_F27011.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_B_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_ton_18o_os_20o_aiona_F26339.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_B_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_ton_18o_os_20o_aiona_F26339.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_B_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_ton_18o_os_20o_aiona_F26339.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_B_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_ton_18o_os_20o_aiona_F26339.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_B_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_ton_18o_os_20o_aiona_F26339.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_B_Eikastikes_Technes_stin_Evropi_apo_ton_18o_os_20o_aiona_F26339.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_C_Mousiki_stin_Evropi_F26669.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_C_Mousiki_stin_Evropi_F26669.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_C_Mousiki_stin_Evropi_F26669.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO20_C_Mousiki_stin_Evropi_F26669.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo11_F9470.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo11_F9470.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo11_F9470.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo11_F9470.PDF
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_Dipli_Zoi_tis_Oikonomikis_Istorias_F19161.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_Dipli_Zoi_tis_Oikonomikis_Istorias_F19161.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_Dipli_Zoi_tis_Oikonomikis_Istorias_F19161.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_Dipli_Zoi_tis_Oikonomikis_Istorias_F19161.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_Dipli_Zoi_tis_Oikonomikis_Istorias_F19161.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_Dipli_Zoi_tis_Oikonomikis_Istorias_F19161.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_themata_oikonomikis_kai_koinonikis_istorias_tis_evropis_F19187.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_themata_oikonomikis_kai_koinonikis_istorias_tis_evropis_F19187.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_themata_oikonomikis_kai_koinonikis_istorias_tis_evropis_F19187.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_themata_oikonomikis_kai_koinonikis_istorias_tis_evropis_F19187.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_themata_oikonomikis_kai_koinonikis_istorias_tis_evropis_F19187.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO11_themata_oikonomikis_kai_koinonikis_istorias_tis_evropis_F19187.pdf
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σημασία αποδίδεται σε ορισμένους 
πολιτικούς στοχαστές και στο έργο τους. 
 

 
199. Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και 
Πολιτικές 
 
 

 
ΕΠΟ 33 - Δημιουργία και Εξέλιξη των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Δημιουργία και Εξέλιξη των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εγχειρίδιο 
Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2002. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2000. 
Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση την αυγή της 3ης 
χιλιετίας: Θεσμοί, οργάνωση και 
πολιτικές, ΕΑΠ, Πάτρα 2008 
 

 

 

Συμπερασματικά 

                Σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά προαπαιτούμενα αλλά και τις 

προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων, προτείνουμε τον κλάδο ΠΕ78 και 

όχι κάποιον νεοσύστατο, αβέβαιο ως προς τις προοπτικές του, σίγουρα 

ανίσχυρο και μάλλον θνησιγενή κλάδο ΠΕ Πολιτισμού με μόνο 1 ή 2 

τμήματα να εντάσσονται σε αυτόν. Ένας τέτοιος κλάδος μπορεί να αποτελεί 

μια «ανώδυνη» επιλογή αλλά πολύ πιθανά να εξελιχθεί σε ΠΕ «σφραγίδα», 

οδηγώντας σε απόγνωση χιλιάδες πτυχιούχους και εγκλωβίζοντάς τους σε μια 

μόνιμη κατάσταση που δεν θα επιδέχεται αλλαγής μετά τη νομοθέτηση. Κάτι 

τέτοιο θα υπονόμευε ίσως ανεπανόρθωτα και τη μελλοντική βιωσιμότητα του 

ΠΣ ΕΠΟ.  

        Βάση των προαναφερθέντων η ένταξη του ΕΠΟ στο ΠΕ78 Κοινωνικών 

Επιστημών, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί ακαδημαϊκή σύγκρουση, 

αντιθέτως πιστεύουμε ότι έρχεται να ενισχύσει και να συμπληρώσει το ΠΕ78, 

ως ένα πρόγραμμα ξεχωριστού επιστημονικού ενδιαφέροντος και ιδίως μετά 

την επερχόμενη αναμόρφωση του προγράμματος.  

 

https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo33_a_em.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo33_a_em.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo33_a_em.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo33_a_em.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo33_a_em.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/epo33_a_em.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO33_EE_meta_to_2000_F28768.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO33_EE_meta_to_2000_F28768.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO33_EE_meta_to_2000_F28768.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO33_EE_meta_to_2000_F28768.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO33_EE_avgi_3is_chilietias_F28739.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO33_EE_avgi_3is_chilietias_F28739.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO33_EE_avgi_3is_chilietias_F28739.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO33_EE_avgi_3is_chilietias_F28739.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO33_EE_avgi_3is_chilietias_F28739.pdf
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/EPO33_EE_avgi_3is_chilietias_F28739.pdf
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  Συμπληρωματικά σας υπενθυμίζουμε, όπως σας είχαμε καταθέσει και το 

2017, ότι σύμφωνα με το ΠΔ 66/2009, οι πτυχιούχοι του ΠΣ στον ΕΠΟ έχουν 

δικαίωμα στη «διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση». 

Επίσης, και την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, 

εξαμηνιαίας τουλάχιστον διάρκειας, σύμφωνα με το αρθρ.3, παρ.3, του νόμου 

3848.  

 

             Θέλουμε να σας εφιστήσουμε την προσοχή ώστε η απόφαση του 

Υπουργού, σχετικά με την κατοχύρωση του ΠΕ και των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των πτυχιούχων του ΕΠΟ, και τη συμμετοχή τους ως 

ΠΕ/Διοικητικοί στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, να τηρηθεί και να εφαρμοστεί, 

χωρίς ψιλά γράμματα και παραγράφους που θα την αναιρούν ή θα την 

ακυρώνουν. 

 

 

Με εκτίμηση  

Για τη ΔΕ του ΠΑΝ.Φ.ΣΥ.ΕΠΟ-ΕΑΠ 

Η Πρόεδρος                                                       Ο Αντιπρόεδρος  

Μέμα Χαλιώτη                                                   Κωνσταντίνος Χάλαρης 
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