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Αγαπητοί φοιτητές,
σας υποδεχόμαστε στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
3
Σπουδών Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία με μεγάλη χαρά, και ακόμη υψηλότερες προσδοκίες.
Το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία είναι το πρώτο του είδους του
που ιδρύεται και λειτουργεί στην χώρα μας. Φιλοδοξία του είναι να
αποτελέσει τόπο συνάντησης και ανταλλαγής γνώσεων και σκέψης όλων όσων
είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι στους
μη-ανθρώπινους έμβιους οργανισμούς.
Παράλληλος στόχος του είναι να προσφέρει στους φοιτητές του επιστημονική
γνώση υψηλού επιπέδου, ώστε αυτοί
να εμπλουτίσουν στον μέγιστο δυνατό
βαθμό τα επαγγελματικά τους εφόδια.
Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο,
ωστόσο, το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην
δημιουργία μιας ζωντανής, γόνιμης και
παραγωγικής κοινότητας ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και έγκυρη
επιστημονική κατάρτιση, η οποία θα επιδρά επ' αγαθώ στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο αφ' ενός, και αφ' ετέρου θα διαμορφώνει τάσεις,
πολιτικές και πρακτικές που αφορούν τα ζώα. Προς εξυπηρέτηση αυτού
του τελευταίου στόχου το ΔΠΜΣ και οι άνθρωποι που το υπηρετούν
έχουν υιοθετήσει ως αρχή τους να μην φείδονται προσπαθειών ώστε
να προσφέρουν στην κοινότητά μας κάθε δυνατή ευκαιρία να αναπτυχθεί - δείγματα της διάθεσης αυτής θα βρείτε στον Οδηγό Σπουδών
που κρατάτε στα χέρια σας: συνέδρια, φωτογραφικά workshops, study
weekends, συγγραφικές ομάδες, αυτά είναι μόνον ορισμένα από όσα
θα επιχειρήσουμε μαζί.
Η δημιουργία του ΔΠΜΣ Ζώα, Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία γεννήθηκε το
2015 ως σκέψη ή, ακόμη καλύτερα, ως όραμα. Το όραμα αυτό έχει
πλέον γίνει και δικό σας. Από εσάς και από εμάς εξαρτάται όχι μόνον
να παραμείνει ζωντανό, αλλά και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.
©2020 ΔΠΜΣ ΖΩΑ: ΗΘΙΚΗ, ΔΙΚΑΙΟ, ΕΥΖΩΙΑ

Καλή αρχή,
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης
Διευθυντής του ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθκή, Δίκαιο, Ευζωία
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1.2 Συνεργαζόμενα Ιδρύματα και Φορείς
1.2.1 Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
http://www.philosophy.uoa.gr/
1.2.2 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)
https://www.pasteur.gr/
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου
συμφέροντος με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς
και την υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), έτος ίδρυσης 1919, είναι το πρώτο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Δημόσιας Υγείας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα.
Σήμερα, 100 χρόνια από την Ίδρυσή του, το ΕΙΠ είναι ένα Ερευνητικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που
εποπτεύεται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας. Η λειτουργία του ΕIΠ διέπεται από τις διατάξεις τόσο του ελληνικού νόμου για τα
Ερευνητικά Κέντρα όσο και από Διμερή Σύμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης (ν.
4528/2018) με το Institut Pasteur της Γαλλίας.

1.2.3 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
http://www.philosophylab.philosophy.uoa.gr/
To Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας 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.

1.2.4 The Animals and Society Institute (ASI)
https://www.animalsandsociety.org/
Founded in 1983 as Psychologists for the Ethical Treatment of Animals
(PsyETA) and since merged in 2007 with the Animal Rights Network (ARN),
the Animals & Society Institute (ASI) improves and expands knowledge about
human-animal relationships. ASI is different from organizations that focus
only on either animal welfare or human welfare. Its focus is the relationship
between animals and people. The organization translates research on humananimal interaction into practice and equips people who want to understand and
improve human-animal relationships with the knowledge and tools they need
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to get results. ASI is the only one-stop resource that offers information, tools
and hands-on assistance to people working on the full spectrum of humananimal relationships—everything from treating people who abuse animals
to studying animals in literature to doing animal-assisted therapy. ASI is the
leader in translating research on human-animal interaction into practice and
promoting evidence-based approaches that get results. In fact, ASI is raising7
the bar in the field of human-animal interaction by supporting and promoting
program evaluation, disseminating findings, and identifying best practices
based on data.

1.2.5 The Humane Society of the United States (HSUS)
https://www.humanesociety.org/
Together with millions of supporters, HSUS takes on puppy mills, factory
farms, the fur trade, trophy hunting, animal cosmetics testing and other
cruel industries. HSUS rescues and cares for thousands of animals every
year through its Animal Rescue Team’s work and other hands-on animal
care services. The organizations fights all forms of animal cruelty to achieve
the vision behind its name: A humane society. HSUS' rescue and direct care
work responds to today’s cruelties; its education, legislative and policy
work prevents tomorrow’s. Together with its supporters, HSUS has achieved
a powerful legacy of change for animals and will never stop fighting for
them. Leaders in the humane movement ranked HSUS the most effective
animal organization in the country in a survey conducted by Guidestar’s
Philanthropedia.

1.3 Αντικείμενο
Σκοπός του ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που περιγράφει ο τίτλος του. Το
ΔΠΜΣ, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Magister
Artium) με τίτλο Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα
Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ.
Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες επαγγελματιών, των οποίων η ενασχόληση σχετίζεται με μη-ανθρώπινους έμβιους οργανισμούς, ήτοι νομικών,
κτηνιάτρων, εργαστηριακών ερευνητών, κοινωνικών επιστημόνων, στελεχών κρατικών
ή μη επιτροπών και ανεξάρτητων αρχών, στελεχών εταιρειών, κ.ά. Παράλληλα, ωστόσο, το ΔΠΜΣ απευθύνεται εξ ίσου σε ενεργούς πολίτες ευαισθητοποιημένους στα
ζητήματα που αφορούν την μεταχείριση, την ηθική υπόσταση και την ευζωία των ζώων.
Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα καλύπτουν με επάρκεια τα προσόντα που προβλέπονται
για το 7ο Επίπεδο Σπουδών στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και περιγράφονται στο
www.nqf.gov.gr.

1.4 Διδάσκοντες
Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ προέρχονται σε ποσοστό 80% τουλάχστον από το συνερ-
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γαζόμενα Ιδρύματα, ήτοι το Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ, και σε ποσοστό 20% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
και της αλλοδαπής. Οι διδάσκοντες επιλέγονται με σχετική απόφαση της ΕΔΕ, και με
κριτήριο την εξειδίκευση, επίδοση και αριστεία στα αντικείμενα των διδακτικών ενοτήτων που τους ανατίθενται.

1.5 Γραμματεία
Το ΔΠΜΣ διαθέτει ακαδημαϊκή Γραμματεία, η οποία, πέραν των διαδικαστικών ζητημάτων, δύναται να επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στην ακαδημαιϊκή λειτουργία
του ΔΠΜΣ, και να καθοδηγεί τους φοιτητές.
Γραφείο 523Α, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών
Τηλέφωνο: 2107277568
E-mail: animalethics@philosophy.uoa.gr
https://animalethics.philosophy.uoa.gr/

2.

εισαγωγή

2.1 Εισακτέοι

Στο ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον
ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι/ες μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34
του Ν.4485/17. Οι ισοβαθμούντες γίνονται δεκτοί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το
10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων. Το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία δέχεται
έως πενήντα (50) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο συνολικός αριθμός των εισαγομένων κατ’ έτος δεν μπορεί, μαζί με τους υπεράριθμους, να υπερβαίνει τους 55 φοιτητές.
Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17, «τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως
υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος
όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και
του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.»

2.2 Επιλογή
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις
του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άπαξ του έτους με απόφαση της
ΕΔΕ δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ και στις αντίστοιχες των9
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών για το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατατίθενται στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε ταχυδρομικώς, εντός των
προθεσμιών που καθορίζονται στην προκήρυξη, και οι οποίες δύνανται να παραταθούν με σχετική απόφαση της ΕΔΕ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η
εργασιακή εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
4. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.
5. Αναλυτική βαθμολογία.
6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν).
7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.
8. (Προαιρετικά) Συστατικές επιστολές, έως δυο.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται
α. κατά προτίμηση ως συνημμένα αρχεία σε μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του ΔΠΜΣ (animalethics@philosophy.uoa.gr),
β. ειδ' άλλως ως συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του ΔΠΜΣ, ή
γ. παραδίδονται ιδιοχείρως στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ώρες λειτουργίας.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου
Β2, ωστόσο θεωρεί πως η γνώση της αγγλικής που διαθετει αντιστοιχεί στο απαιτούμενο επίπεδο, το ΔΠΜΣ επιφυλάσσεται να διαπιστώνει την επάρκεια του υποψηφίου
μέσω γραπτής ή προφορικής εξέτασης, ή συνδυασμού αυτών. Κατοχή τίτλου σπουδών
οποιουδήποτε επιπέδου από αγγλόγλωσσο πανεπιστήμιου της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, ή τυχόν συγγραφικό (επιστημονικό, λογοτεχνικό ή άλλο) δημοσιευμένο στην
αγγλική έργο, λογίζεται ως τεκμήριο επαρκούς γνώσης της γλώσσας.
Οι πτυχιούχοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό
αναγνώρισης του τίτλου τους εφόσον αυτό έχει ήδη εκδοθεί, ή αποδεικτικό έναρξης
της διαδικασίας αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του
Ν. 4485/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι εισακτέοι επιλέγονται κατόπιν α. της συνεκτίμησης των προσόντων τους, όπως αυτά
αποδεικνύονται από τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους, και β. προφορικής συνέντευξης. Το 2ο κριτήριο, ήτοι η προφορική συνέντευξη, δύναται να ενεργοποιείται ή
να αίρεται με σχετική απόφαση της ΕΔΕ. Η επικύρωση του καταλόγου των εισακτέων
γίνεται με σχετική απόφαση της ΕΔΕ και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους επιτυχόντες, στους επιλαχόντες και στους αποτυχόντες με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείαυ, όπως επιτάσσει η νομοθεσία και κατ' εφαρμογήν των κανονισμών που
διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
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2.3 Εγγραφή
Οι επιτυχόντες οφείλουν να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής τους από την ΕΔΕ.
Οφείλουν, επίσης, να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους εντός είκοσι (20) ημερών
από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής τους από την ΕΔΕ, τουτέστιν να
έχουν α. καταβάλει τα δίδακτρα τουλάχιστον του 1ου εξαμήνων σπουδών, και β. να
έχουν προσκομίσει στηνΓραμματεία του ΔΠΜΣ το σχετικό πιστοποιητικό καταβολής.
Στην περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης της εγγραφής, η υποψηφιότητα θα θεωρείται άκυρη και η κενή θέση θα καλύπτεται από επιλαχόντες με οικεία απόφαση της ΕΔΕ.

2.4 Δίδακτρα
Για τη συμμετοχή τους ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία οι φοιτητές καταβάλλουν
τέλος φοίτησης που ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά
εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

2.5 Υποτροφίες
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΔΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, ή το οικογενειακό διαθέσιμο
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό
(100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά
δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή
παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε
κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται κατά σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).
Το ΔΠΜΣ δύναται να χορηγεί με απόφαση της ΕΔΕ και κατόπιν συνεκτίμησης των οικονομικών του δυνατοτήτων υποτροφίες αριστείας ή κοινωνικής προσφοράς σε φοιτητές που παρουσιάζουν διαπρεπή δράση στο επιστημονικό τους πεδίο ή σπουδαίο
κοινωνικό έργο. Οι υπότροφοι φοιτητές απαλλάσσονται από μέρος των συνολικών
διδάκτρων, το οποίο καθορίζεται από την ΕΔΕ κατά περίπτωση, και πάντως δεν δύναται να υπερβαίνει το 65% και να υπολείπεται του 25%.

3.
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φοίτηση
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3.1 Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων τα
δυο πρώτα είναι διδακτικά, ενώ το τρίτο αφιερωμένο στην εκπόνηση Διπλωματικής
Εργασίας. Ως ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζονται
τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αίτηση του φοιτητή για παράταση των σπουδών και έγκρισή της από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Η αδικαιολόγητη διακοπή της φοίτησης
συνεπάγεται την άρση του δικαιώματος συνέχισης ή επανεγγραφής (εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων, για τις οποίες η ΕΔΕ θα πρέπει να έχει ενημερωθεί εγκαίρως). Οι φοιτητές με αίτησή τους μπορούν να ζητούν την αναστολή της φοίτησής τους με έγγραφο
αιτιολογημένο αίτημα. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΔΕ δύναται να εγκρίνει την αναστολή
της φοίτησης, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβαίνει δύο συναπτά εξάμηνα. Τα
εξάμηνα κατά τα οποία έχει ανασταλεί η φοιτητική ιδιότητα δεν προσμετρώνται στην
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

3.2 Διδασκαλία
Η παρακολούθηση των διαλέξεων/σεμιναρίων εκάστης διδακτικής ενότητας είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, οι φοιτητές δικαιούνται να απουσιάσουν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 25% των συνολικών διδακτικών ωρών εκάστης ενότητας. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ορίου απουσίας, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν
εκ νέου την διδακτική ενότητα. Η ΕΔΕ κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των φοιτητών
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προσιδιάζουν στην ανωτέρα βία δύναται να εγκρίνει
απουσία μεγαλύτερης διάρκειας κατά περίπτωση.
Κάθε διδακτική ενότητα θεωρείται ολοκληρωμένη όταν συμπληρώνονται 13 διαλέξεις/
σεμινάρια 3ωρης διάρκειας. Η διδασκαλία των ενοτήτων διεξάγεται κατά τρόπο υβριδικό, ήτοι σε ποσοστό 35% εξ αποστάσεως, και 65% εκ του σύνεγγυς. Η ποσόστωση
αυτή υπόκειται σε αναπροσαρμογές κατά περίπτωση κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΔΕ.
Οι εκ του σύνεγγυς συναντήσεις δύνανται, επίσης, να υποκαθίστανται α. από συναντήσεις μελέτης (study weekends) σε ποσοστό που ορίζεται κατόπιν σχετικής απόφασης της
ΕΔΕ, καθώς και β. από ώρες διδακτικής επιβάρυνσης των φοιτητών με υλικό ασύγχρονης
εκπαίδευσης (μελέτη κειμένων, εκπόνηση εργασιών, διοργάνωση διαδικτυακών δράσεων, κ.ά.τ.). Γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ είναι η Ελληνική, ωστόσο προσκεκλημένες
διαλέξεις ή και μέρος των ενοτήτων ενδέχεται να πραγματοποιούνται στην Αγγλική.

3.3 ECTS
Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (Magister Artium, Master of
Arts) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
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3.4 E-class

3.7 Πρόγραμμα Σπουδών

Όλες οι διδακτικές ενότητες διαθέτουν την δική τους ηλεκτρονική τάξη (e-class), και
η επικοινωνία διδασκόντων και διδασκομένων γίνεται κατά προτεραιότητα από εκεί.
Αμέσως μόλις αποκτήσουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΚΠΑ,
οι φοιτητές διαθέτουν πρόσβαση στο e-class των μαθημάτων χρησιμοποιώντας ως
username το πρόθεμα του νέου, ιδρυματικού e-mail τους (για παράδειγμα, εάν το
e-mail είναι gpanagiotou@philosophy.uoa.gr, το username είναι gpanagiotou), και
ως password τον κωδικό πρόσβασης στο e-mail τους.
Το e-class του ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία βρίσκεται
σε αυτόν τον σύνδεσμο:
http://philosophylab.philosophy.uoa.gr
https://eclass.uoa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=1035.
Παράλληλα, οι τίτλοι
philosophylab@philosophy.uoa.gr
όλων των μαθημάτων που συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί
(βλέπε 3.7) είναι δεσμοί που οδηγούν στο e-class εκάστου μαθήματος, ενώ το ίδιο ισχύει
και για το πρόγραμμα σπουδών που είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

1ο εξάμηνο
Υποχρεωτικές Ενότητες
13
ΑΕΥ1 Θέματα Βιοηθικής και Ειδισμού [8 ECTS]
ΑΕΥ2 Ηθική και Ζώα [8 ECTS]
ΑΕΥ3 Νομοθεσία και Ευζωία Ζώων [8 ECTS]
Επιλεγόμενες Ενότητες (1 από τις 2)
ΑΕΕ1 Διαγονιδιακά (transgenic) Είδη και η Ευγονική στα Ζώα [6 ECTS]
ΑΕΕ2 Η Ηθική της Εργαστηριακής Έρευνας και τα Ζώα: Βιολογικά Δεδομένα, Ηθικές
και Νομικές Διαστάσεις [6 ECTS]

Η βαθμολογία των φοιτητών προκύπτει από:
α. Γραπτή επιστημονική εργασία, η οποία υποβάλλεται εντός 50 ημερών από
την ολοκλήρωση εκάστης ενότητας.
β. Την συνεκτίμηση της συμμετοχής και παρουσίας του φοιτητή κατά τα σεμινάρια εκ μέρους του διδάσκοντος.

2ο εξάμηνο
Υποχρεωτικές ενότητες
ΑΕΥ4 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ευζωίας των Ζώων [8 ECTS]
ΑΕΥ5 Νόηση και Συνείδηση στα Ζώα [8 ECTS]
ΑΕΥ6 Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας [8 ECTS]
Επιλεγόμενες Ενότητες (1 από τις 3)
ΑΕΕ3 Οντολογία, Μεταφυσική, Ηθική και Μη-ανθρώπινοι Έμβιοι Οργανισμοί [6 ECTS]
ΑΕΕ4 Τα Ζώα ως Κατοικίδια: Κοινωνιολογικές και Νομικές Προεκτάσεις [6 ECTS]
ΑΕΕ5 Ζώα και Εκπαίδευση [6 ECTS]

3.6 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

3ο εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας [30 ECTS]

Χειμερινό εξάμηνο
Περίοδος Διδασκαλίας : 05/10/2020 - 15/01/2021
Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 25/01/2021 - 19/02/2021

3.8 Εργασίες

3.5 Αξιολόγηση

Εαρινό εξάμηνο
Περίοδος Διδασκαλίας : 01/03/2021 - 11/06/2021
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: 14/6/2021 - 09/07/2021
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου
30/08/2021 - 24/09/2021
Επίσημες αργίες
H 28η Οκτωβρίου: Επέτειος του «OXI» στον ιταλικό φασισμό (Εθνική εορτή).
H 17η Νοεμβρίου: Επέτειος εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973.
H 30η Ιανουαρίου: Εορτή των Τριών Ιεραρχών (Θρησκευτική εορτή).
H 25η Mαρτίου: Επέτειος της επανάστασης του 1821 (Εθνική εορτή).
Η Καθαρά Δευτέρα.
H 1η Mαΐου: Πρωτομαγιά (Εργατική εορτή - απεργία).
Του Αγ. Πνεύματος (Κινητή θρησκευτική εορτή).
Ημέρες διακοπών
Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διεξάγονται μαθήματα ή εξετάσεις και θεωρούνται μήνες θερινών διακοπών. Επίσης στις διακοπές συγκαταλέγονται:
Οι διακοπές Χριστουγέννων: Από 24 Δεκεμβρίου ως 7 Ιανουαρίου.
Οι διακοπές του Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά.

Η υποβολή των εργασιών γίνεται αποκλειστικά και μόνον μέσω της ηλεκτρονικής τάξης
(e-class) εκάστης διδακτικής ενότητας σε αρχείο pdf. Η βαθμολόγηση των εργασιών
από τους διδάσκοντες ολοκληρώνεται εντός 20 ημερών από την υποβολή αυτών, και
η βαθμολογία αναρτάται στην ηλεκτρονική τάξη.
Η έκταση της εργασίας ανέρχεται στις 2,000 λέξεις (+/- 20%).
Το σύστημα παραπομπών στο υποσέλιδο (footnotes) και αναφορών τέλους
(references) είναι το Chicago Manual of Style / Notes and Bibliography. Σύντομος
αλλά πλήρης οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ: https://www.chicagomanualofstyle.org/
tools_citationguide/citation-guide-1.html.
Η δομή της εργασίας οφείλει να είναι εναρμονισμένη με αυτήν επιστημονικού άρθρου, ήτοι να διαθέτει: περίληψη (abstract), λέξεις-κλειδιά (keywords), παραπομπές
στο υποσέλιδο και αναφορές τέλους. Πρότυπο είναι διαθέσιμο εδώ: https://doi.
org/10.12681/cjp.21995.
Οι εργασίες ελέγχονται για λογοκλοπή μέσω των διαθέσιμων εργαλείων του ΕΚΠΑ. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή με σχετική απόφαση της ΕΔΕ επιβάλλονται κυρώσεις, στις οποίες συγκαταλέγεται ακόμη και η οριστική διαγραφή από το Πρόγραμμα.
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δ) Πίνακας Περιεχομένων.

3.9 Διπλωματική Εργασία
Το τρίτο εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών προορίζεται για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Η ΕΔΕ, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή
(στην οποία αναφέρεται ο προτεινόμενος τίτλος και ο επιβλέπων καθηγητής, και επισυνάπτεται η περίληψη της υπό εκπόνηση εργασίας), ορίζει επιβλέποντα και τα δυο μέλη
της Επιτροπής Παρακολούθησης της Διπλωματικής Εργασίας.
Επιβλέπων μπορεί να ορισθεί μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής οποιασδήποτε βαθμίδας, υπό
την προϋπόθεση πως αποτελεί μέλος του διδακτικού προσωπικού του ΔΠΜΣ. Έργο
του είναι να κατευθύνει, να υποστηρίζει ουσιαστικά και να ενισχύει την υπό εκπόνηση
έρευνα.
Ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζονται μέλη του διδακτικού προσωπικού
του ΔΠΜΣ, ή εξωτερικά μέλη που επιλέγονται από την ΕΔΕ επί τη βάσει της εγνωσμένης επιστημονικής τους αξίας.
Η έκταση της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται στις 20,000 λέξεις (+/-20%). Προ της
αξιολόγησής της εκάστη Διπλωματική Εργασία ελέγχεται για λογοκλοπή μέσω των διαθέσιμων εργαλείων του ΕΚΠΑ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή με σχετική
απόφαση της ΕΔΕ επιβάλλονται κυρώσεις, στις οποίες συγκαταλέγεται ακόμη και η οριστική διαγραφή από το Πρόγραμμα.
Οι Διπλωματικές Εργασίες αξιολογούνται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή στην
κλίμακα του δέκα (10). Κατόπιν της έγκρισής τους οι Διπλωματικές Εργασίες κατατίθενται στο ηλεκτρονικό αποθετήριο Πέργαμος, ενώ στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ τηρείται
αρχείο τίτλων και περιλήψεων στην Ελληνική και στην Αγγλική.
Η διπλωματικήεργασία πρέπει, κατά την κατάθεσή της στη Γραμματεία του Τμήματος
και στο αποθετήριο του ΕΚΠΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ, να τηρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές
μορφής και μορφοποίησης:
α) Εξώφυλλο (σελίδα τίτλου): περιλαμβάνει διατεταγμένα με την υποδεικνυόμενη σειρά τα ακόλουθα στοιχεία υποχρεωτικά και μορφοποιημένα ενδεικτικά ως εξής: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Φιλοσοφική
Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας - Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία / Όνομα Συγγραφέως / Τίτλο / Διπλωματική Εργασία
για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών / Επιβλέπων (Όνομα
Επώνυμο, ακαδημαϊκή βαθμίδα, Τμήμα) / Μέλη Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
αλφαβητικά (Όνομα Επώνυμο, ακαδημαϊκή βαθμίδα, Τμήμα) / Ημερομηνία υποστήριξης / Αθήνα, Χρονολογία.
Προσοχή: Οι πληροφορίες του εξωφύλλου πρέπει να επαναλαμβάνεται στην πρώτη εσωτερική μονή σελίδα (ψευδότιτλος) της Διπλωματικής Εργασίας.
β) Στο εσώφυλλο (πίσω μέρος εσωφύλλου) πρέπει να εμφανίζεται το κείμενο:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας,
Όνομα Συγγραφέως, © [έτος] - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
γ) Προλεγόμενα (προαιρετικά): κίνητρα, τυχόν υποτροφίες, ευχαριστίες κ.λπ.

ε) Αρίθμηση σελίδων: Ως πρώτη σελίδα λογίζεται αυτή του εξωφύλλου, ωστόσο
οι αριθμοί σελίδων εμφανίζονται από την πρώτη σελίδα του κυρίου σώματος,
δηλαδή από την εισαγωγή, εάν υπάρχει, ή το πρώτο κεφάλαιο της Διπλωματικής
Εργασίας, και εξής.
στ) Δομή: Η Διπλωματική Εργασία δομείται σε αρχικό εισαγωγικό κεφάλαιο,
επί μέρους κεφάλαια ανάπτυξης του θέματος, τελικό κεφάλαιο πορισμάτων/συμπερασμάτων, ευρετήρια όρων και ονομάτων (προαιρετικά), και πίνακα αναφορών.
Η Διπλωματική Εργασία μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει παραρτήματα (κείμενα,
εικόνες, πίνακες, διαγράμματα κλπ.), τα οποία τοποθετούνται μετά τον πίνακα
αναφορών.
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ζ) Οι παραπομπές τίθενται στο υποσέλιδο (footnotes), και όχι εντός του κειμένου σε παρένθεση (in-text). Τόσο οι παραπομπές, όσο και οι αναφορές τέλους
(references), ακολουθούν το πρότυπο του Chicago Manual of Style / Notes and
Bibliography, το quick guide του οποίου έχει ήδη αναφερθεί (βλέπε 3.8). Περισσότερες λεπτομέρειες και καθοδήγηση προσφέρονται στο πλαίσιο της ενότητας
ΑΕΥ6 Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας.

3.10 Study Weekends
Το ΔΠΜΣ προτίθεται να διοργανώνει δύο κατ' ελάχιστον study weekends, ένα κατά
το χειμερινό και ένα κατά το εαρινό εξάμηνο. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι προαιρετική, ωστόσο το ΔΠΜΣ ενθαρρύνει και προτρέπει τους φοιτητές να συμμετάσχουν,
προσβλέποντας προτίστως στην δημιουργία κοινότητας, η οποία αποτελεί πρωτεύουσα στόχευση του ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία.
Τα study weekends θα διοργανώνονται σε τοποθεσίες που θα επιλέγονται από την ΕΔΕ
του ΔΠΜΣ. Στο πλαίσιό τους και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και αρχές
το ΔΠΜΣ ενδέχεται να διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, και άλλες σχετικές δράσεις.
Το κόστος διοργάνωσης των study weekends θα καλύπτεται από το ΔΠΜΣ. Το κόστος
συμμετοχής θα καταβάλλεται προσπάθεια να καλύπτεται επίσης από το ΔΠΜΣ, είτε
καθ' ολοκληρίαν, είτε εν μέρει. Προς τούτο το ΔΠΜΣ θα απευθύνεται σε κρατικούς ή
ιδιωτικούς φορείς, χορηγούς ή δωρητές Στην περίπτωση που απαιτείται, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα καλούνται να συμμετάσχουν στην κάλυψη μέρους ή του συνόλου
του κόστους συμμετοχής τους.

4.
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άλλες πληροφορίες

4.1 Workshops φωτογραφίας
Το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία ενθαρρύνει την συμμετοχή των φοιτητών του
στα workshops φωτογραφίας άγριας φύσης, τα οποία θα διοργανωθούν.
Ο στόχος είναι μέσα από μια σειρά workshops σε ελληνικούς υγροβιοτόπους (για παράδειγμα στην λίμνη Κερκίνη, στο πάρκο Τρίτση κ.ά.), να επιτευχθεί η εμπειρία-βίωση
της σχέσης του ανθρώπου με τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, και να ελεγχθούν
στην πράξη οι ηθικοί κανόνες που θα πρέπει να διέπουν την σχέση αυτή, καθώς επίσης
και η συγκρότηση μιας αισθητικής στάσης απέναντι στα ζώα και στο οικοσύστημά
τους, μέσα από την φωτογράφιση της παρουσίας τους. Το κάθε workshop θα περιλαμβάνει συνάντηση της ομάδας με τον υπεύθυνο της λειτουργίας του σε αίθουσα
του μεταπτυχιακού προγράμματος, για τη συζήτηση τεχνικών και αισθητικών θεμάτων
σχετικά με τις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά την διάρκεια του.
Τα workshops θα διασυνδέονται με τα study weekends, πέραν των υπολοίπων λόγω
και του κοινού τους στόχου, τουτέστιν την δημιουργία κοινότητας.
Κάθε χρόνο στο τέλος του εαρινού εξαμήνου θα αναρτώνται επιλεγμένες φωτογραφίες από τα workshops στην ιστοσελίδα του προγράμματος, και το ΔΠΜΣ θα αναλαμβάνει την διοργάνωση έκθεσής των φωτογραφιών και την εκτύπωσή τους σε λεύκωμα.
Υπεύθυνος για την λειτουργία των workshops είναι ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, κύριος Δημήτρης Λαμπρέλλης, ο
οποίος είναι διδάσκων του ΔΠΜΣ και φωτογράφος άγριας φύσης.

4.2 Διοργάνωση συνεδρίων
Σε συνεργασία με τους εταίρους του, ήτοι το Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, τo The
Animals and Society Institute (ASI), την The Humane Society of the United States
(HSUS), αλλά και άλλους εγχώριους ή ξένους φορείς, το ΔΠΜΣ προτίθεται να διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, και άλλα επιστημονικά γεγονότα επ' οφελεία των φοιτητών του, στους οποίους θα προσφέρεται κατά προτεραιότητα βήμα, ώστε αφ' ενός
να αποτυπώνουν την επιστημονική τους παρουσία, και αφ' ετέρου να εμπλουτίζουν το
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό βιογραφικό τους σημείωμα.

4.3 Δημοσιεύσεις
Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ θα ενθαρρύνονται και θα ενισχύονται να δημοσιεύουν επιστημονικά δοκίμια σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά περιοδικά, είτε ως μεμονωμένοι συγγραφείες, είτε στο πλαίσιο συγγραφικών ομάδων. Προς τούτο θα διατίθενται
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ως προνομιακοί αποδέκτες πρωτίστως τα επιστημονικά περιοδικά ανώνυμης ομότιμης
αξιολόγησης που εκδίδονται από τους εταίρους του ΔΠΜΣ, καθώς και τα έντυπα στα
οποία οι εταίροι συμμετέχουν ως συνεκδότες ή μέλη επιστημονικών επιτροπών.
Στόχος είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού προφίλ όσων φοιτητών του ΔΠΜΣ το επιθυμούν, και ο εμπλουτισμός του επαγγελματικού τους βιογραφικού σημειώματος.

17

4.4 Υπηρεσίες
Κάνοντας χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι
φοιτητές του ΔΠΜΣ απολαμβάνουν αυτομάτως όλα τα προνόμια που το ΕΚΠΑ επιφυλάσσει στα μέλη του, όπως:
α. η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω εικονικού εταιρικού δικτύου (vpn),
β. η πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες, στις οποίες το
ΕΚΠΑ διατηρεί συνδρομή,
γ. η χρήση λογισμικού της Microsoft που διατίθεται από την δικτυακή πύλη
DELOS 365, στην οποία μετέχει το ΕΚΠΑ,
και πλήθος άλλων υπηρεσιών, για τις οποίες οι φοιτητές θα ενημερώνονται από την
Γραμματεία του ΔΠΜΣ.
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