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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις 

Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας ισχύει από την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και σε αυτό εντάσσονται όλοι οι ενεργοί 
προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος εκτός από τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες που αποφοιτούν βάσει των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 
2019.  

Στα μαθήματα ΥΕΦ (Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Φιλολογίας) των προηγουμένων 
Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν τα μαθήματα ΥΚΟ (Υποχρεωτικά 
Κορμού) και ΕΚΟ (Επιλεγόμενα Κορμού) του παρόντος Προγράμματος. 

Στα μαθήματα ΥΕΤ (Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Τομέα)  των προηγουμένων Προγραμμάτων 
Προπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν τα μαθήματα ΥΚΑ (Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης) και 
ΕΚΑ (Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης) του παρόντος Προγράμματος. 

Τα μαθήματα ΥΕΓ (Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Γενικής Κατάρτισης των προηγουμένων 
Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών εντάσσονται στα μαθήματα ΕΚΑ (Επιλεγόμενα 
Κατεύθυνσης) του παρόντος Προγράμματος. 

 

 Αντιστοίχιση Υποχρεωτικά Επιλεγόμενων Μαθημάτων (ΥΕΦ) του προηγουμένως 
ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών με μαθήματα Υποχρεωτικά Κορμού (ΥΚΟ) του 
παρόντος Προγράμματος Σπουδών 

 

Στους φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 
αναγνωρίζεται  

o ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΟ ΑΕΦΦ 015 το μάθημα ΑΕΦΦ 010, στο οποίο 
έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς. 

o ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΟ ΑΕΦΦ 015 το μάθημα ΑΕΦΦ 020, στο οποίο 
έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς. 

 Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς και στα δύο μαθήματα 
Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας, στο νέο ΠΠΣ κατοχυρώνουν το μάθημα 
Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας με κωδικό ΑΕΦΦ 015 και 
o μια παράδοση ΑΕΦΦ Πεζογραφίας από την κατηγορία μαθημάτων ΕΚΟ ή το 

μάθημα ΑΕΦΦ 030 από την κατηγορία μαθημάτων ΥΚΑ (για όσους φοιτητές και 
όσες φοιτήτριες  έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών) 

o μια παράδοση ΑΕΦΦ Πεζογραφίας από την κατηγορία μαθημάτων ΕΚΟ (για 
όσους/ες φοιτητές/τριες δεν έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Κλασικών 
Σπουδών) 

 



2 
 

o ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΟ ΛΑΦΦ 015 το μάθημα ΛΑΦΦ 010, στο οποίο 
έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς. 

o ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΟ ΛΑΦΦ 015 το μάθημα ΛΑΦΦ 020, στο οποίο 
έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς. 

 Οι φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς και στα δύο μαθήματα Λατινικής 
Θεματογραφίας, στο νέο ΠΠΣ κατοχυρώνουν το μάθημα Λατινικής Θεματογραφίας 
με κωδικό ΛΑΦΦ 015 και 
o μια παράδοση ΛΑΦΦ Πεζογραφίας από την κατηγορία μαθημάτων ΕΚΟ ή το 

μάθημα ΛΑΦΦ 030 από την κατηγορία μαθημάτων ΥΚΑ (για όσους/ες 
φοιτητές/τριες έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών) 

o μια παράδοση ΛΑΦΦ Πεζογραφίας από την κατηγορία μαθημάτων ΕΚΟ (για 
όσους/ες φοιτητές/τριες δεν έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Κλασικών 
Σπουδών) 

o ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΟ ΒΥΦΦ 101 το ένα από τα δύο μαθήματα ενοτήτων 
ΥΕΦ στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς, οποιοδήποτε μάθημα 
ΒΥΦΦ, εφόσον έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς, όπως όφειλαν με βάση το 
Πρόγραμμα Σπουδών με το οποίο  εισήχθησαν. 

o ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΟ ΝΕΦΦ 103 οποιοδήποτε μάθημα της ενότητας 
«Θεωρία Λογοτεχνίας – Λογοτεχνική Κριτική – Συγκριτική Φιλολογία», όπως αυτή 
ίσχυε στο Πρόγραμμα Σπουδών με το οποίο εισήχθησαν, εφόσον έχουν ήδη 
εξετασθεί επιτυχώς σ’ αυτό. 

o ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΟ ΓΛΩΦ 175 το μάθημα ΓΛΩΦ 120, εφόσον έχουν 
ήδη [ως τον Σεπτέμβριο 2019] εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα αυτό 

o ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΟ ΘΠΑΦ 100, οποιοδήποτε μάθημα Νεοελληνικού ή 
Παγκόσμιου Θεάτρου στο οποίο έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς 

o ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΟ ΚΠΑΦ 100 οποιοδήποτε μάθημα Νεοελληνικού ή 
Παγκόσμιου Κινηματογράφου  στο οποίο έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς 

 
 Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί πριν από το ακαδ. έτος 2013-

2014 και δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε κανένα μάθημα νεοελληνικού ή παγκόσμιου 
κινηματογράφου αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο  με το μάθημα ΥΚΟ ΚΠΑΦ 100 
οποιοδήποτε μάθημα συναφές με κινηματογράφο κατά την κρίση της Επιτροπής 
Σπουδών 

 Μαθήματα που εξετάστηκαν επιτυχώς (ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 
2019) ως μαθήματα ΥΕΦ ενοτήτων βάσει του προηγουμένως ισχύοντος ΠΠΣ 
αναγνωρίζονται ως μαθήματα ΕΚΟ της αντίστοιχης ενότητας του παρόντος 
Προγράμματος Σπουδών. 
 

 Μαθήματα που εξετάστηκαν επιτυχώς (ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 
2019) ως μαθήματα ΥΕΤ ενοτήτων βάσει του προϊσχύοντος ΠΠΣ αναγνωρίζονται ως 
μαθήματα ΕΚΑ της αντίστοιχης ενότητας του παρόντος Οδηγού Σπουδών. 
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 Μαθήματα που επιλέχθηκαν ως ΥΕΓ βάσει του προηγουμένως ισχύοντος ΠΠΣ και έχουν 
εξετασθεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019 
αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με ισάριθμα μαθήματα ΕΚΑ που λαμβάνονται από άλλα 
Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. 

 

 Μαθήματα που επιλέχθηκαν ως Ελεύθερες Επιλογές και που έχουν εξετασθεί επιτυχώς 
ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019 αναγνωρίζονται ως Ελεύθερες 
Επιλογές. 

 

 Όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες  έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο κύκλο σπουδών 
που οδηγεί στην απόκτηση  Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 
(ΠΠΔΕ). Φοιτητές / φοιτήτριες που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και 
εξής ακολουθούν το πρόγραμμα του κύκλου σπουδών όπως περιγράφεται στο παρόν 
Πρόγραμμα Σπουδών. Φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018 έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ΠΠΔΕ είτε ολοκληρώνοντας τον κύκλο 
μαθημάτων όπως ίσχυε όταν ξεκίνησαν τη φοίτησή τους (οκτώ μαθήματα), είτε να 
ακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν το κύκλο μαθημάτων του αναθεωρημένου 
προγράμματος (έξι μαθήματα). 

 
 Θέματα ένταξης των εισαχθέντων πριν από το ακαδ. έτος 2013-14 φοιτητών στο νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών τα οποία δεν ρυθμίζονται με τις παρούσες μεταβατικές διατάξεις 
θα ρυθμίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Σπουδών.  
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2. Ειδικές μεταβατικές διατάξεις 

 

1.1   Μεταβατικές Διατάξεις Κατεύθυνσης Κλασικών Σπουδών 

ΑΕΦΦ 400: Οι φοιτητές /φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 
θα εξεταστούν για τελευταία φορά στο ΑΕΦΦ 400 (10 ECTS) το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. 
Από το ακαδ. έτος 2020-21 το ΑΕΦΦ 400 θα διδάσκεται ως παράδοση ΥΚΑ και θα 
πιστώνεται με 5 ECTS. Στους φοιτητές / Στις φοιτήτριες που θα έχουν εξεταστεί επιτυχώς 
στο ΑΕΦΦ 400 (10 ECTS) ως τον Σεπτέμβριο 2020 αναγνωρίζεται ότι έχουν καλύψει την 
υποχρέωση του διδασκόμενου ΑΕΦΦ 400 (5 ECTS) και μίας παράδοσης ΕΚΑ ΑΕΦΦ (5 ECTS). 
Οι φοιτητές/τριες που θα έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο ΑΕΦΦ 400 (10 ECTS) μέχρι και την 
εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020, στο νέο πρόγραμμα σπουδών κατοχυρώνουν το ΑΕΦΦ 
400 (5 ECTS) και μια παράδοση ΑΕΦΦ (5 ECTS) από την κατηγορία μαθημάτων ΕΚΑ.  

Οι φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα ΥΕΤ του προϊσχύοντος ΠΠΣ 
(με εξαίρεση τα ΑΕΦΦ 400 και ΛΑΦΦ 400), θεωρούνται ότι έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους για τα μαθήματα ΕΚΑ του νέου ΠΠΣ. 

 

2.2  Μεταβατικές Διατάξεις Κατεύθυνσης Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 

 για τα μαθήματα ΒΥΦΦ 

 Το μάθημα ΒΥΦΦ 400 είναι και παραμένει ισοδύναμο με το ΒΥΦΦ 102 σε αριθμό 
ECTS, και θα εξεταστεί με την ίδια ύλη μόνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σε 
όλες τις εξεταστικές περιόδους. 

 Στους φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο ΒΥΦΦ010, το μάθημα 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο του ΒΥΦΦ102. 

 
 για τα μαθήματα ΝΕΦΦ 

Για τους φοιτητές / τις φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020, η τελευταία δυνατότητα δήλωσης του ΝΕΦΦ 400 (10 ECTS) θα δοθεί τον Σεπτέμβριο 
του 2019. Όσοι δεν το δηλώσουν ή αποτύχουν στην εξέτασή του (έως τον Σεπτέμβριο του 
2020), θα οφείλουν να επιλέξουν το ΝΕΦΦ 101 (5 ECTS) και μία (1) ακόμα παράδοση ΝΕΦΦ 
(5 ECTS).  
Στους φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο ΝΕΦΦ 400 (10 ECTS), το 
μάθημα αυτό αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο με το ΝΕΦΦ 101 (5 ECTS) και μία (1) ακόμα 
παράδοση ΝΕΦΦ (ΥΚΑ/ΕΚΑ/ΕΚΟ, 5 ECTS). 

Για τους φοιτητές / τις φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα της 
ενότητας «Θεωρία Λογοτεχνίας ‒ Λογοτεχνική Κριτική ‒ Συγκριτική Φιλολογία», όπως αυτή 
ίσχυε στο Πρόγραμμα Σπουδών με το οποίο εισήχθησαν, ισχύουν τα ακόλουθα: 
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- Εάν έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε ένα (1) μάθημα της ενότητας «ΘΛ-ΛΚ-ΣΦ», αυτό 
θα αναγνωρίζεται ως το μάθημα ΝΕΦΦ 103 («Εισαγωγή στη θεωρία της 
λογοτεχνίας») (βλ. και τη σχετική διάταξη στις «Γενικές μεταβατικές διατάξεις»). 

- Εάν έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο (2) μαθήματα της ενότητας «ΘΛ-ΛΚ-ΣΦ», το 
δεύτερο θα αναγνωρίζεται ως το μάθημα ΝΕΦΦ 102 («Συγκριτική Φιλολογία»). 

- Εάν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τρία (3) μαθήματα της ενότητας «ΘΛ-ΛΚ-ΣΦ», το 
τρίτο θα αναγνωρίζεται ως μάθημα ΕΚΟ της ενότητας «Η λογοτεχνία από το 1900 
έως σήμερα» ή ως μάθημα ΕΚΑ. 

- Στους φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο ΝΕΦΙ 400, το μάθημα 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο με το ΝΕΦ 101.  

- Στους φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο ΝΕΦΕ 400, το μάθημα 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο με το ΝΕΦ 102. 

 
 
2.3  Μεταβατικές Διατάξεις Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας 
 
Αντιστοίχιση ΥΕΦ/ΥΕΤ Γλωσσολογίας με ΥΚΟ/ΥΚΑ  
Φοιτητές/φοιτήτριες της Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας που εισήχθησαν από το 2013-14 
μέχρι και το 2018-19: 

 Σε όσους/όσες έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο ΓΛΩΦ 120 (ΥΕΦ) αυτό αναγνωρίζεται 
ως ΥΚΟ αντί του ΓΛΩΦ 175 του παρόντος Προγράμματος Σπουδών. 

 Σε όσους/όσες έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο ΓΛΩΦ 175 (ΥΕΤ) αυτό αναγνωρίζεται 
(α) ως ΥΚΑ, αντί του ΓΛΩΦ 137 του παρόντος Προγράμματος Σπουδών, στην 
περίπτωση που έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς στο ΓΛΩΦ 120 ή (β) ως ΥΚΟ σε 
περίπτωση που δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς το ΓΛΩΦ120. 

 Αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΑ ΓΛΩΦ 111, το μάθημα ΓΛΩΦ 211 
στο οποίο έχουν εξετασθεί επιτυχώς. 

 Αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΑ ΓΛΩΦ 147, το μάθημα ΓΛΩΦ 153 
στο οποίο έχουν εξετασθεί επιτυχώς. 

 Αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΑ ΓΛΩΦ 180, το μάθημα ΓΛΩΦ 181 
στο οποίο έχουν εξετασθεί επιτυχώς. 

 Μάθημα/Μαθήματα Ιστορίας που επιλέχθηκαν ως ΥΕΓ βάσει των προηγουμένως 
ισχυόντων  ΠΠΣ και έχουν εξετασθεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του 
Σεπτεμβρίου 2019 αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με ισάριθμα μαθήματα ΕΚΑ που 
λαμβάνονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Όσοι από τους 
παραπάνω φοιτητές δεν έχουν καλύψει την υποχρέωση του τρίτου ΕΚΑ του 
παρόντος ΠΠΣ και χρειάζονται την ειδική διδακτική Ιστορίας  για να ολοκληρώσουν 
τα μαθήματα του ισχύοντος ΠΠΔΕ,  αν το επιθυμούν, μπορούν να καλύψουν το 
τρίτο ΕΚΑ με την παράδοση ΠΔΕ100 ή ΠΔΕ200 (Τμήματα Ι&Α). 
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2.4  Μεταβατικές Διατάξεις Κατεύθυνσης Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών 
Σπουδών 

Για τους φοιτητές / τις φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί πριν την εφαρμογή του νέου 
προγράμματος και δεν έχει προσφερθεί ως την αποφοίτησή τους κάποιο από τα 
υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (ΥΚΑ) αναγνωρίζονται τα παρακάτω: 

 ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΑ ΘΝΕΦ 260, οποιοδήποτε μάθημα Νεοελληνικού ή 
Παγκόσμιου Θεάτρου στο οποίο έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς 

 ως ισοδύναμο με το μάθημα ΥΚΑ ΚΠΑΦ 262 οποιοδήποτε μάθημα Νεοελληνικού ή 
Παγκόσμιου Κινηματογράφου στο οποίο έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς. 

 

2.5 Μεταβατικές Διατάξεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής 
Επάρκειας 

 Το Α01 01 «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» του Τμήματος ΠΤΔΕ είναι ισοδύναμο με το 
ΚΠΑ004 «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» του Τμήματος ΦΚΣ για τους φοιτητές / τις 
φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχουν 
εξετασθεί επιτυχώς σ’ αυτό. 

 Το Α01 01 «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» του Τμήματος ΠΤΔΕ είναι ισοδύναμο με το 
ΚΠΑ004 «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» του Τμήματος ΦΚΣ για τους φοιτητές /τις 
φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχουν 
εξετασθεί επιτυχώς σε αυτό ως και τον Σεπτέμβριο 2019. 

 Το Α02 03 «Πολιτική κοινωνικοποίηση και σχολείο» του Τμήματος ΠΤΔΕ είναι 
ισοδύναμο με το ΚΠΑ020 «Kοινωνιολογία της εκπαίδευσης» του Τμήματος ΦΚΣ για 
τους φοιτητές /τις φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 και έχουν εξετασθεί σε αυτό ως και τον Σεπτέμβρριο 2019.  

 Το Α01 02 «Ζητήματα της Συγκριτικής Παιδαγωγικής» του Τμήματος ΠΤΔΕ είναι 
ισοδύναμο με το ΚΠΑ030 «Ιστορία της εκπαίδευσης» του Τμήματος ΦΚΣ για τους 
φοιτητές/τις φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και 
έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε αυτό ως και τον Σεπτέμβριο 2019. 

 Το Α05 06 «Η έμφυλη ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης» του Τμήματος ΠΤΔΕ 
είναι ισοδύναμο με το ΚΠΑ030 «Ιστορία της εκπαίδευσης» του Τμήματος ΦΚΣ για τους 
φοιτητές /τις φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και 
έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε αυτό ως και τον Σεπτέμβριο 2019. 

 Το ΚΠΓ 035 «Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης – Οι γυναίκες στην εκπαίδευση (18ος-
20ος αιώνας)» του Τμήματος ΦΚΣ είναι ισοδύναμο με το ΚΠΑ030 «Ιστορία της 
εκπαίδευσης» του ίδιου Τμήματος για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που εισήχθησαν 
πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε αυτό ως και 
τον Σεπτέμβριο 2019. 

 Το Β05 03 «Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές» του Τμήματος 
ΠΤΔΕ είναι ισοδύναμο με το ΚΨΒ053 «Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ»  του Τμήματος 
ΦΚΣ για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 και έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε αυτό ως και τον Σεπτέμβριο 2019. 


