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Επιτομή

Ο Κολοκοτρώνης μια μέρα στο σπίτι του, στην Αθήνα, σεριάνιζε στην κάμαρα,
ενώ το παιδί του ο Κολίνος έγραφε. σταμάτησε μονομιάς και τονε ρωτάει:

- Κουλίνε, ποιο νομίζεις είναι το εθνικό σπίτι της Ελλάδος;
Ο Κολίνος του αποκρίθηκε αμέσως:

- Το παλάτι του Βασιλέως.
- Το παλάτι του Βασιλέως; όχι! είπε. Το Πανεπιστήμιο!

Γιάννης Bλαχογιάννης, Iστορική Aνθολογία, 1927. 218.
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Τμήμα από τη ζωφόρο στην εσωτερική πρόσοψη του κεντρικού κτηρίου
του Πανεπιστημίου. Το συγκεκριμένο τμήμα απεικονίζει τις προσωποποιήσεις
της Ρητορικής, της Ποιητικής, της Μαθηματικής, της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας,
της Φιλοσοφίας, της Νομοθεσίας, της Ιατρικής, της Θεολογίας, της Αστρονομίας
και της Φυσικής. Πλαισιώνουν σε δοξαστική στάση τον ένθρονο βασιλιά Όθωνα.

Όραμα

Τ

ο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (συντομογραφία: ΕΚΠΑ)
προσβλέπει στη συνέχιση του καθοριστικού και ηγετικού του ρόλου στην
Ελληνική κοινωνία μέσω της καινοτομίας στην εκπαίδευση και την έρευνα, της
δημιουργίας συνθηκών διεθνούς διάκρισης σε όλους τους τομείς στους οποίους
δραστηριοποιείται, της καλλιέργειας της δημιουργικότητας και της σύνδεσής του
με την παραγωγή. Επίσης προσβλέπει στην συμμετοχή της ακαδημαϊκής του κοινότητας στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώµενα της χώρας και στην προβολή του
ιστορικού και σύγχρονου Ελληνικού πολιτισμού προς την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μέσω επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Tο Λάβαρο του Πανεπιστημίου Αθηνών με παράσταση
αρχαΐζουσας Αθηνάς, έργο του Νικολάου Γύζη.
Παραγγέλθηκε στο Μόναχο, όπου ζούσε τότε ο διάσημος
Έλληνας ζωγράφος, από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
με την ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων από την
ίδρυσή του (1887). Χρυσοκέντητο σε μεταξωτό ύφασμα,
είναι το μοναδικό έργο του ζωγράφου με αυτή
την τεχνική (1,53 x 0,89).
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Αποστολή και
Πολιτική του Ιδρύματος

Α

ποστολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών παραµένει, καθ’ όλη τη
διάρκεια της ιστορικής του πορείας, η άρτια εκπαίδευση των νέων στις επιστήμες, την τεχνολογία, τις
τέχνες, και η καλλιέργεια   ηγετικών ικανοτήτων,
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και πνεύματος εθελοντικής προσφοράς.
Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στοχεύουν στην προαγωγή της επιστήμης και της καινοτομίας μέσω της έρευνας.
Το ΕΚΠΑ διαχρονικά επιδιώκει: α) να προσελκύει και να διατηρεί ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό διεθνούς εμβέλειας, β) να προσφέρει ένα συνεργατικό περιβάλλον ελεύθερης ανταλλαγής ιδεών,
στο οποίο ευδοκιμούν η έρευνα, η δημιουργικότητα,
η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, γ) να εφαρμόζει τις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας και
της βιώσιμης ανάπτυξης, δ) να αναδεικνύει νέους
ερευνητές και να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις
και εφόδια στους αποφοίτους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ε) να
συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών με
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αξίες
της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης
και της ισότητας των ευκαιριών.
Όλα τα µέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας
να λειτουργούν ελεύθερα από κάθε µορφής διακρίσεις (φυλετικές, εθνικής προέλευσης, φύλου, θρησκείας) να έχουν ίσα δικαιώµατα για πρόσβαση στη
γνώση,   πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ, αλλά και υποχρεώσεις απέναντι
στο Ίδρυμα, σύµφωνα µε την πολιτική του Πανεπιστηµίου, την Eλληνική νοµοθεσία και το Ευρωπαϊκό
και Διεθνές Δίκαιο.
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Λεπτομέρεια από τη μετόπη στα
«Προπύλαια» του Πανεπιστημίου
Αθηνών, με τον Αριστοτέλη,
τον Θεόφραστο, τον Στράτωνα
και τον Δημοσθένη.

Η Μεγάλη Αίθουσα
του κεντρικού κτηρίου

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Τ

ο δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο του Ιδρύματος
(2018-2028) διακρίνει πέντε κατευθυντήριους
τομείς:
Προσέλκυση και διατήρηση γνήσιων και διαφορετικού τύπου ταλαντούχων στελεχών. Απόκτηση ηλικιακά νέου και άξιου ανθρώπινου δυναμικού
και αναζήτηση πόρων για την υποστήριξη των διδασκόντων και των φοιτητών.
Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα. Το ΕΚΠΑ
βασίζεται σε μια πολυετή ερευνητική παράδοση που
του επιτρέπει την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό στον τομέα της μάθησης, της επιστήμης και της
τεχνολογίας, έτσι ώστε να συνεχίσει να προσφέρει
υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης στους φοιτητές του
και να παράγει καινοτόμο έρευνα.
Διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου ώστε να είναι κατάλληλη για τον 21ο αιώνα.
Το Πανεπιστήμιο οφείλει να επιδείξει προσαρμοστικότητα, οξυδέρκεια και οραματική δράση για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του στις νέες συνθήκες
κοινωνικών, οικονομικών και φυσικών μεταβολών.
Δημιουργία συνθηκών διάκρισης σε όλους τους
τομείς δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου. Το
ΕΚΠA επενδύει στη διεπιστημονική συνεργασία, στην
ταχύτερη ανάπτυξη νέων βέλτιστων παραδειγμάτων
και μεθόδων για την καινοτομία και την έρευνα και
στην προώθηση των βασικών επιστημών, των συνεργατικών επιστημονικών κλάδων και των σύγχρονων
τεχνολογικών τάσεων.
4

Ανάπτυξη της αντίληψης κοινότητας και της ιδρυματικής ευθύνης. Ανάπτυξη ενός προτύπου και συνεκτικού μοντέλου στήριξης των δραστηριοτήτων
και εμπειριών του προσωπικού και των φοιτητών.

Πιστοποίηση Ποιότητας

Τ

ο ΕΚΠΑ έχει λάβει διεθνή Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση, για την επίσημη πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει, και η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του.
Η πιστοποίηση χορηγήθηκε στο Εσωτερικό Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος
από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) με
τον υψηλότερο δυνατό βαθμό («fully compliant»).
Η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης της
Α.Δ.Ι.Π. διενεργήθηκε με βάση συγκεκριμένα,
προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και, εκ των
προτέρων δημοσιοποιημένα, ποσοτικά και ποιοτικά
κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και
Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας
στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο
έλεγχος του Ε.Σ.Δ.Π. του ΕΚΠΑ πραγματοποιήθηκε
από πενταμελή Επιτροπή Καθηγητών Πανεπιστημίων
του εξωτερικού και ειδικών σε θέματα Διοίκησης και
Διασφάλισης Ποιότητας.

Το ΕΚΠΑ στους πίνακες
διεθνούς κατάταξης
Πανεπιστημίων

Τ

ο ΕΚΠΑ καταλαμβάνει υψηλές θέσεις στους Πίνακες Διεθνούς Κατάταξης Πανεπιστημίων, γνωστούς και ως «Rankings». Επιπροσθέτως βρίσκεται
στην 1η θέση των Ελληνικών Πανεπιστημίων στους
σημαντικότερους πίνακες κατάταξης και, πιο συγκεκριμένα, στις κατατάξεις Webometrics, Academic
Ranking of World Universities (ARWU), Center
for World University Ranking, National Taiwan
University και US News - Best Global University
Rankings. Οι διακρίσεις αυτές οφείλονται στο σημαντικό ερευνητικό έργο των μελών του Ιδρύματος,
το οποίο χαρακτηρίζεται από διεθνή αναγνώριση και
επιρροή, στην ακαδημαϊκή του φήμη και στην εξωστρέφεια των μελών του που αναπτύσσεται μέσα
από διεθνείς συνεργασίες και δράσεις.

Ενδεικτικά, στην κατάταξη Webometrics η θέση
του ΕΚΠΑ είναι η 247η μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Στον πλέον γνωστό στο ευρύ κοινό, πίνακα
ARWU (γνωστό και ως λίστα της Σαγκάης) το ΕΚΠΑ
κατατάσσεται στις θέσεις 301-400. Στη συγκεκριμένη λίστα καταγράφονται Ιδρύματα μόνο από 35
χώρες σε σύνολο 195 και επίσης 10 χώρες αντιπροσωπεύονται με λιγότερα, σε σχέση με την Ελλάδα,
Πανεπιστήμια.
Η διαχρονική βελτίωση της θέσης κατάταξης
του Ιδρύματός μας είναι ιδιαίτερα εμφανής στη συνεχή άνοδο του ΕΚΠΑ στη διεθνή κατάταξη των Πανεπιστημίων «Top Universities by Google Scholar
Citations της Webometrics», η οποία βασίζεται
στον αριθμό αναφορών του ερευνητικού έργου των
καθηγητών και των ερευνητών τους. Με βάση τα
αποτελέσματά της το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 26η θέση
παγκοσμίως μεταξύ περίπου 10.500 Πανεπιστημίων. Η θέση αυτή είναι η καλύτερη που έχει λάβει ελληνικό ΑΕΙ σε παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων.

Το νεοκλασικό κτήριο “Κωστής Παλαμάς”
ανεγέρθη το 1857. Αγοράστηκε από το ΕΚΠΑ
το 1870 για να στεγαστούν σ’ αυτό Εργαστήρια
Ιατρικών και Φυσικών Επιστημών, αίθουσες
διδασκαλίας και αργότερα Πανεπιστημιακά
Μουσεία.Το κτήριο σήμερα χρησιμοποιείται
ως το Πολιτιστικό Κέντρο του ΕΚΠΑ.
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Εκτύπωση από έργο σε τέμπερα της Μαρίας Πωπ
του 1987. Απεικονίζει το Παληό Πανεπιστήμιο,
αρχικά κατοικία του αρχιτέκτονα και πολεοδόμου
της Αθήνας Σταματίου Κλεάνθη στην Πλάκα.
Το κτήριο αυτό στέγασε από το 1837 έως το 1841
το Πανεπιστήμιο, γνωστό την περίοδο εκείνη ως
“Πανεπιστήμιο του Όθωνος”. Σήμερα στεγάζει
το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου.

To ΕΚΠΑ με μια ματιά
Ιστορία και
καθεστώς λειτουργίας

Τ

ο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 µε αρχικό όνοµα
“Οθώνειο Πανεπιστήµιο”. Αποτέλεσε το πρώτο
Πανεπιστήµιο όχι µόνο του ελληνικού κράτους
αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής
Μεσογείου. Το 1932 έλαβε την ονοµασία “Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών”, την οποία διατηρεί έως σήµερα. Το ΕΚΠΑ
είναι Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου, κατά
τον νόμο πλήρως αυτοδιοικούµενο, υπαγόµενο
σε κανόνες του δηµοσίου δικαίου και εποπτευόµενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.

Εκτύπωση απο υδατογραφία του Ασαντούρ Μπαχαριάν
για την επέτειο των 150 χρόνων του ΕΚΠΑ (1987).
Απεικονίζει το ιστορικό κεντρικό κτήριο
του Πανεπιστημίου.
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Σχολές, Τµήµατα
και Εγκαταστάσεις
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Σχολές: 8
Τµήµατα: 33 (εντασσόμενα στις Σχολές)
Αριθµός προπτυχιακών προγραµµάτων : 33
Αριθµός µεταπτυχιακών προγραµµάτων: 183
Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ): 5
Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία: 3
Πανεπιστηµιακές Κλινικές: 70 (60 ανήκουν
στην Ιατρική Σχολή, 5 στο Τµήµα Νοσηλευτικής
και 5 στο Τµήµα Οδοντιατρικής)
Εργαστήρια: 224
Κτήρια Βιβλιοθήκης: 8
Μουσεία: Το Μουσείο Ιστορίας, το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστηµίου και δεκατρία (13) θεµατικά Μουσεία που ανήκουν σε συγκεκριµένες
Σχολές ή/και Τµήµατα.

Εκτύπωση απο υδατογραφία του
Ασαντούρ Μπαχαριάν για την επέτειο
των 150 χρόνων του ΕΚΠΑ. Απεικονίζει
την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου το 1987.

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη

Ανθρώπινο δυναµικό:
Προσωπικό:
Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):
1.605
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.): 232
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): 51
Επιστημονικοί Συνεργάτες: 10
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.):
145
Διοικητικό προσωπικό: 1.078 (περιλαμβάνονται 37
υπάλληλοι με απόσπαση σε άλλους φορείς)

Φοιτητές:
Αριθµός Προπτυχιακών (ενεργών) φοιτητών:
40.165
Αριθµός Μεταπτυχιακών φοιτητών: 14.158
Αριθµός Υποψηφίων Διδακτόρων: 8.753
Αλλοδαποί Προπτυχιακοί Φοιτητές: 5.795
(2.496 ενεργοί)
Αλλοδαποί Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: 211
Αλλοδαποί Yποψήφιοι Διδάκτορες: 121
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Διοικητική και Ακαδημαϊκή διάρθρωση
του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
I. Πρυτανικές Αρχές
Πρύτανης
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9770, 210 368 9771 Fax: 210 368 9717
e-mail: rector@uoa.gr
Αναπληρωτής Πρύτανη Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9776 Fax: 210 368 9682
e-mail: vrec-admin@uoa.gr
Αναπληρωτής Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9772 Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-rd@uoa.gr
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9760 Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-fin@uoa.gr
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Τα αρχικά σχέδια για την Αθηναϊκή Τριλογία
από τον Θεόφιλο Χάνσεν

Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητής Γεώργιος Πολυμενέας
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9779 Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-students@uoa.gr
Αναπληρωτής Πρύτανη Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Καθηγητής Γεώργιος Ζωγράφος
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9773 Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-hospitalsgz@uoa.gr
Οι Πρυτανικές Αρχές υποστηρίζονται στο έργο τους επίσης από τους
ομότιμους καθηγητές Νικόλαο Ζακόπουλο, Διευθυντή του Γραφείου του Πρύτανη,
και Κώστα Μπουραζέλη, Σύμβουλο της Πρυτανείας
επί Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων.

IΙ. Σύγκλητος
Η Σύγκλητος αποτελείται από:
α) Τον Πρύτανη.
β) Τους Αντιπρυτάνεις (Έως τη λήξη της θητείας τους οι Αναπληρωτές Πρύτανη εκτελούν χρέη Αντιπρύτανη και μετέχουν στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου).
γ) Τους Κοσμήτορες των Σχολών.
δ) Τους Προέδρους των Τμημάτων
ε) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των
περιπτώσεων α΄ έως δ΄.
στ) Τρεις εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος
και
ζ) Έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.
9

III. Διάρθρωση των Σχολών
και Τμημάτων

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(http://www.deanphil.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου

Ο

Τμήμα Φιλολογίας
(http://www.phil.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Αμφιλόχιος Παπαθωμάς

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
(http://www.arch.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου

ι οκτώ (8) Σχολές και τα ενταγμένα σε αυτές τριάντα τρία (33) Τμήματα παρατίθενται κατωτέρω
καθώς και οι Κοσμήτορες και Πρόεδροι αυτών.

(http://deantheol.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Απόστολος Νικολαΐδης
Τμήμα Θεολογίας
(http://www.theol.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Αν. Καθηγητής Θωμάς Ιωαννίδης
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας
(http://www.soctheol.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(http://www.law.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγήτρια Καλλιόπη ΧριστακάκουΦωτιάδη

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(http://deaneconpol.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Μιχαήλ Σπουρδαλάκης
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης
(http://www.pspa.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Μιχαήλ Τσινισιζέλης

Τμήμα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
(http://www.ppp.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου
Τμήμα Ψυχολογίας
(http://www.psych.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
(http://www.enl.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Μαρία Σιδηροπούλου
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
(http://www.frl.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ρέα Δελβερούδη
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
(http://www.gs.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αικατερίνη Μητραλέξη
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
(http://www.ill.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Γεράσιμος Ζώρας
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
(http://www.spanll.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
(http://www.econ.uoa.gr)
Πρόεδρος: Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
(http://www.music.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης

Τμήμα Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
(http://www.media.uoa.gr)
Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Πλειός

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
(http://www.theatre.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Χρυσόθεμις ΣταματοπούλουΒασιλάκου

Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
(http://www.turkmas.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Ιωάννης Μάζης

Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και
Σλαβικών Σπουδών
(http://www.slavstud.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Aν. Καθηγήτρια Όλγα Αλεξανδροπούλου
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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(http://www.deansos.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Ιωάννης Εμμανουήλ

Κοσμήτωρ: Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου

Τμήμα Φυσικής
(http://www.phys.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Τόμπρας
Τμήμα Χημείας
(http://www.chem.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Χριστίνα-‘Αννα Μητσοπούλου
Τμήμα Μαθηματικών
(http://www.math.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Απόστολος Μπουρνέτας
Τμήμα Βιολογίας
(http://www.biol.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ισιδώρα Παπασιδέρη

Ιατρική Σχολή
(http://www.med.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Πέτρος Σφηκάκης
Τμήμα Οδοντιατρικής
(http://www.dent.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός
Τμήμα Φαρμακευτικής
(http://www.pharm.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Αν.Καθηγητής Δημήτριος Ρέκκας
Τμήμα Νοσηλευτικής
(http://www.nurs.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Χρυσούλα Λεμονίδου

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
(http://www.geol.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(http://www.di.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Αντώνιος Πασχάλης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
(http://www.primedu.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Βασιλική Πάτσιου

Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
(http://www.phs.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
(http://www.ecd.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Δήμητρα Μακρυνιώτη

(http://deanedc.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(http://www.phed.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς
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Ιστορική Αναδρομή

Τ

ο «Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον
Αθηνών» ιδρύθηκε µε το Βασιλικό Διάταγµα της
22ας Απριλίου 1837 µε το όνοµα «Πανεπιστήµιον
του Όθωνος» προς τιµήν του Όθωνος (1815-1867),
ιδρυτή του Πανεπιστημίου και πρώτου βασιλιά της
νεότερης Ελλάδος.
Στην πρώτη µορφή του περιλάµβανε 4 Σχολές:
Θεολογίας, Νοµικής, Ιατρικής και τη «Σχολή της Φιλοσοφίας και της άλλης εγκυκλίου παιδείας». Κατά
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το Ίδρυµα είχε 33
Καθηγητές, ενώ τα µαθήµατα παρακολούθησαν 52
φοιτητές και 75 µη εγγεγραµµένοι «ακροατές».
Αρχικά, το Πανεπιστήµιο λειτούργησε σε ένα
νεοκλασικό κτήριο στη βόρεια πλαγιά του λόφου
της Ακρόπολης, το οποίο προηγουµένως ήταν η
κατοικία των αρχιτεκτόνων Σταµάτιου Κλεάνθη και
Eduard Schaubert (σήµερα στο χώρο αυτό στεγάζεται το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστηµίου).
Αποτέλεσε το πρώτο Πανεπιστήµιο στο νεοσύστατο
ελληνικό κράτος, καθώς και στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου.
Ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός, τόσο από
ιστορική όσο και από κοινωνική άποψη, για την παραγωγή του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας,
την προαγωγή της γνώσης και την προώθηση της
πολιτιστικής ζωής στην Ελλάδα. Σηµαντικό υπήρξε
πάντοτε και το κύρος του διεθνώς.
Το 1862, μετά την κατάργηση της βασιλείας του
Όθωνα, το “Πανεπιστήµιο του Όθωνος” µετονοµάστηκε σε “Εθνικόν Πανεπιστήµιον”. Με το νόµο
ΓΩΚΕ΄ της 17ης Ιουλίου 1911, σύµφωνα µε την από
4 Φεβρουαρίου 1849 διαθήκη του µεγάλου ευεργέ-

τη Ιωάννη Δοµπόλη, ιδρύθηκε το «Καποδιστριακόν
Πανεπιστήµιον», το οποίο είχε κοινή Σύγκλητο και
Πρύτανη µε το «Εθνικόν Πανεπιστήµιον» και στο
οποίο εντάχθηκαν οι Θεωρητικές Σχολές, Φιλοσοφική, Θεολογική και Νοµική, ενώ το «Εθνικόν Πανεπιστήµιον» αποτελούσαν η Ιατρική και Φυσικοµαθηµατική Σχολή και το Φαρµακευτικό Σχολείο. Από
το 1932 το «Εθνικόν Πανεπιστήµιον» και το «Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον» αποτελούν από κοινού,
δυνάµει του άρθρου 1 του ν. 5343/1932, το «Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών».
Ως τις αρχές του 20ού αιώνα το ΕΚΠΑ ήταν το
µοναδικό Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα και παρείχε
στην ελληνική κοινωνία διπλωµατούχους επιστήµονες στην ιατρική, στις φυσικές και κοινωνικές επιστήµες, στη νοµική και τα οικονοµικά, στη φιλολογία, την ιστορία, την αρχαιολογία, την εκπαίδευση
καθώς και στον κλήρο.
Κατά τη διάρκεια της ιστορικής του πορείας,
πολλοί απόφοιτοι αλλά και Καθηγητές του έχουν
παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη τοµέων της
επιστήµης, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, όπως
για παράδειγµα ο Γεώργιος Παπανικολάου, η Ελένη
Γλύκατζη-Αρβελέρ, ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή,
κ.ά. Είµαστε επίσης υπερήφανοι για τους κατόχους
Νόμπελ λογοτεχνίας Οδυσσέα Ελύτη και Γιώργο Σεφέρη, οι οποίοι είχαν σπουδάσει στο ΕΚΠΑ, καθώς
και για τον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος υπήρξε εννέα
φορές υποψήφιος για το Βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας. Γραµµατέας του Ιδρύµατος διετέλεσε και ο
εθνικός µας ποιητής Κωστής Παλαµάς.

Το Μουσείο Ιστορίας
του Πανεπιστημίου
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Κτήριο Προπυλαίων

Τ

ο Νοέµβριο 1841 το Πανεπιστήµιο µεταφέρθηκε
σε κτήριο που σχεδιάστηκε από τον Δανό αρχιτέκτονα Christian Hansen. Η πρόσοψή του, γνωστή
ως «Προπύλαια», ολοκληρώθηκε το 1842-1843. Το
κτήριο του Πανεπιστημίου, μαζί με τα κτήρια που
σήμερα στεγάζουν την Ακαδημία Αθηνών και την
Εθνική Βιβλιοθήκη - τα οποία ανεγέρθηκαν αργότερα, αλλά είχαν σχεδιαστεί από τη δεκαετία του 1840
από τους αδελφούς Hansen- είναι γνωστά και ως
Αθηναϊκή Τριλογία. Η Αθηναϊκή Τριλογία αποτελεί
εξαιρετικό δείγμα επιβλητικής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, που σχεδιάστηκε για να κοσμήσει την
πρωτεύουσα με ένα μνημειώδες σύμπλεγμα κτηρίων που θα αντιπροσώπευαν το κύρος της εξουσίας
της δυναστείας του βασιλιά Όθωνα.
Το σχέδιο της τοιχογραφίας στην εσωτερική
πρόσοψη των Προπυλαίων είχε ανατεθεί το 1861
στον ζωγράφο Karl Rahl. Τελικά, η τοιχογραφία,
λόγω οικονομικών δυσχερειών, ολοκληρώθηκε
μετά τον θάνατο του Rahl από τον ζωγράφο Eduard
Lebiedzki το 1888. Η τοιχογραφία της ζωφόρου
των Προπυλαίων, η οποία αποτελείται από πέντε
παραστάσεις συνολικού μήκους 45,5 μέτρων και
ύψους 2,5 μέτρων, έχει ως κεντρικό θέμα τον Όθωνα, καθιστό σε θρόνο και περιστοιχισμένο από τις
αναγεννημένες στο νεοσύστατο κράτος Επιστήμες,
προσωποποιημένες σε γυναικείες μορφές κατά τα
πρότυπα της Αναγέννησης. Αριστερά και δεξιά της

σκηνής αποτυπώνεται συνοπτική εξιστόρηση του
αρχαίου ελληνικού κόσμου, που ξεκινάει με τον
Προμηθέα. Ακολουθεί μια σειρά σημαντικών προσωπικοτήτων της ελληνικής αρχαιότητας - φιλόσοφοι, πολεμιστές, πολιτικοί, ποιητές κ.ά. Η διαδρομή
ολοκληρώνεται με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος
συμβολίζει τη μετάβαση από την αρχαία θρησκεία
στον χριστιανισμό.
Συμπληρωματικά ως προς την αρχιτεκτονική
και τη ζωγραφική του Πανεπιστημίου, λειτούργησε
το γλυπτό πρόγραμμά του στον περίβολο του κτηρίου με ανδριάντες σημαντικών προσώπων της νεότερης ελληνικής ιστορίας, όπως του Ρήγα Φεραίου,
του Γρηγορίου του Ε’, του Αδαμάντιου Κοραή, του
Γλάδστωνος, του Ιωάννη Καποδίστρια και στήλες
πεσόντων κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του
1897 και τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σήμερα στο κτήριο στεγάζεται η Πρυτανεία, η
αίθουσα συνεδρίασης της Συγκλήτου και διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Στην αίθουσα τελετών και στα αμφιθέατρα των Προπυλαίων συχνά
φιλοξενούνται επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια.
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Αναγόρευση του ομ. καθηγητή του
Πανεπιστημίου του Στρασβούργου,
κ. Jean-Pierre Sauvage (Νόμπελ
Χημείας, 2016) σε επίτιμο διδάκτορα
του Τμήματος Χημείας της Σχολής
Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
(29.11.2017)

Σηµαίνοντα πρόσωπα επίτιµοι διδάκτορες

Α

πό την ίδρυση του ΕΚΠΑ οι περισσότεροι Έλληνες Πρόεδροι της Δηµοκρατίας, Πρωθυπουργοί,
αλλά και ένας αξιοσηµείωτος αριθµός Υπουργών
και Δικαστών Ανωτάτων Δικαστηρίων διετέλεσαν
φοιτητές ή Καθηγητές του Πανεπιστηµίου µας. Επίσης, ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορία του Ιδρύματος έχει
διαδραματίσει και ο σηµαντικός αριθµός εξεχουσών
προσωπικοτήτων που έχουν αναγορευθεί Επίτιµοι
Διδάκτορές του.
Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα αποτελεί την
ύψιστη ακαδημαϊκή τιμή που απονέμει το ΕΚΠΑ σε
κορυφαίους επιστήμονες με σημαντική προσφορά
και διεθνή αναγνώριση, καθώς και σε άλλες επιφανείς προσωπικότητες που έχουν διακριθεί στους
τομείς δραστηριότητάς τους.
Από το 1862 το ΕΚΠΑ έχει αναγορεύσει σε επίτιμους διδάκτορες προσωπικότητες από τον τομέα
των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών,
μεταξύ των οποίων και κατόχους βραβείου Νόμπελ.
Επίσης, μεταξύ των Επιτίμων Διδακτόρων περιλαμβάνονται προσωπικότητες της Πολιτικής, της Δικαιοσύνης και της Εκκλησίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται επίτιμοι διδάκτορες
και το έτος αναγόρευσής τους:
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Κάτοχοι βραβείου Νόµπελ
Robert Cecil - Νόμπελ Ειρήνης (1924)
Max Plack - Νόμπελ Φυσικής (1937)
Sir Alexander Fleming - Νόμπελ Φυσιολογίας/
Ιατρικής (1946)
Οδυσσέας Ελύτης - Νόμπελ Λογοτεχνίας (1987)
François Jacob - Νόμπελ Φυσιολογίας/Ιατρικής
(1991)
Harry Markowitz - Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών
(1992)
Jean-Marie Lehn - Νόμπελ στη Χημεία (1992)
Jean Dausset - Νόμπελ Φυσιολογίας/Ιατρικής
(1997)
Paul Crutzen - Νόμπελ Χημείας (1998)
Amartya Sen - Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών
(1999)
John Nash - Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών (2000)
Lοuis J. Ignarro - Νόμπελ Φυσιολογίας/Ιατρικής
(2002)
Peter Agre - Νόμπελ Χημείας (2005)
Derek Walcott - Νόμπελ Λογοτεχνίας (2006)
Edward Prescott - Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών
(2007)
Ιωσήφ Σηφάκης - Βραβείο Turing, θεωρούμενο ως
το “Νόμπελ Πληροφορικής” (2008)
Harald zur Hausen - Νόμπελ Φυσιολογίας/Ιατρικής
(2014)
Jean-Pierre Sauvage - Νόμπελ Χημείας (2017)

Διεθνείς προσωπικότητες που συνέβαλαν
σημαντικά στην προαγωγή της επιστήμης,
των γραμμάτων και τεχνών
Pierre Paul Émile Roux (1912)
Joseph Rudyard Kipling (1924)
Charles Émile Picard (1937)
Γεώργιος Παπανικολάου (1949)
Ιωάννης Μ. Παναγιωτόπουλος (1976)
Jaquelline De Romilly (1983)
Γιάννης Ρίτσος (1987)
Νικηφόρος Βρεττάκος (1991)
Jürgen Habermas (1993)
Umberto Eco (1995)
Thomas Kuhn (1995)
Μίκης Θεοδωράκης (1996)
Pierre Bourdieu (1996)
Nicholas Negroponte (1999)
Jules Dassin (1999)
Rudolph Emil Kálmán (2003)
Αvram Noam Chomsky (2004)
Μιχάλης Κακογιάννης (2012)
Peter Stein (2012)
Margaret Atwood (2013)
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ (2014)
Kική Δημουλά (2017)
Κώστας Γαβράς (2017)

Πολιτικές προσωπικότητες
(εκτός Ελλάδας)
Léon Gambetta (1870)
Georges Clemenceau (1912)
Woodrow Wilson (1918)
Antonio Segni (1962)
J. William Fulbright (1978)
Γεώργιος Βασιλείου (1989)
Jacques Delors (1992)
Γλαύκος Κληρίδης (1996)
Roman Herzog (1997)
Vladimir Putin (2001)
Jack Lang (2001)
Giuliano Amato (2001)
Ferenc Mádl (2004)
Vaclav Klaus (2006)
Jean – Claude Juncker (2011)
Τάσσος Παπαδόπουλος (2009)
Δημήτριος Χριστόφιας (2010)
Helmut Schmidt (2014)
François Hollande (2015)
Nικόλαος Αναστασιάδης (2016)
Pierre Moscovici (2017)
Frans Timmermans (2017)
Μarcelo Rebelo de Sousa (2018)
Michael Higgins (2018)
Frank-Walter Steinmeier (2018)

Αναγόρευση της Α.Ε.
του Προέδρου της Πορτογαλικής
Δημοκρατίας κ. Marcelo Rebelo
de Sousa σε επίτιμο διδάκτορα
της Νομικής Σχολής
(14.03.2018)
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Εκκλησιαστικές προσωπικότητες
Προκόπιος, Μητροπολίτης Αθηνών (1882)
Dragomir Dimitrescu, Μητροπολίτης Ρουµανίας (1887)
Βενιαµίν, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώµης και Οικουµενικός Πατριάρχης (1937)
Μακάριος Γ΄, Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και
Πάσης Κύπρου (1957)
Δαµασκηνός, Μητροπολίτης Ελβετίας (1990)
Αλέξιος Β’, Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών (1992)
Αναστάσιος, Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και
πάσης Αλβανίας (1998)

Βαρθολοµαίος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης και Οικουµενικός Πατριάρχης (1999)
Δηµήτριος, Αρχιεπίσκοπος Αµερικής (2005)
Rowan Williams, Αρχιεπίσκοπος Canterbury (2010)
Ιερώνυµος Β’, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδος (2010)
Θεόδωρος Β’ Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής (2012)
Αράμ Α΄, Πατριάρχης των Αρμενίων του Μεγάλου
Οίκου της Κιλικίας (2014)
Ιγνάτιος - Εφραίμ Β’, Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής (2018)

Αναγόρευση της Α.Ε. του Προέδρου της Ιρλανδίας κ. Michael D. Higgins σε Επίτιμο Διδάκτορα
του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (23.02.2018)

Αναγόρευση του σκηνοθέτη Κώστα
Γαβρά σε επίτιμο διδάκτορα του
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
(12.10.2018)
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Σπουδές, Παροχές και Υπηρεσίες
Σπουδές στο ΕΚΠΑ
Προπτυχιακές σπουδές

Σ

τις οκτώ (8) Σχολές του ΕΚΠΑ - Θεολογική,
Νοµική, Οικονοµικών & Πολιτικών Επιστηµών,
Φιλοσοφική, Θετικών Επιστηµών, Επιστηµών Υγείας,
Επιστηµών της Αγωγής και Επιστήµης Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισµού - λειτουργούν τριάντα
τρία (33) Ακαδηµαϊκά Τµήµατα. Κάθε Ακαδηµαϊκό
Τµήµα προσφέρει και υλοποιεί ένα (1) πρόγραµµα
Προπτυχιακών Σπουδών, οπότε απονέµονται από το
ΕΚΠΑ 33 Πτυχία, οµώνυµα των αντίστοιχων Τµηµάτων.
Ο αριθµός φοιτητών, καθώς και η διαδικασία εισαγωγής τους σε ένα Τµήµα, καθορίζονται από την
εκάστοτε Ελληνική Νοµοθεσία περί εισαγωγής φοιτητών στα δηµόσια Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Τα Προγράµµατα Σπουδών περιλαµβάνουν
υποχρεωτικά µαθήµατα, επιλογής και θεµατικών
κύκλων, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, εργαστηριακά, σεµιναριακά, υπαίθρου, καθώς και κλινικές
µελέτες, πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία κ.ά.,
µε αποτέλεσµα οι φοιτητές να εξατοµικεύουν το
πρόγραµµά τους ανάλογα µε τις δεξιότητες και τα
ιδιαίτερα επιστηµονικά τους ενδιαφέροντα.
Η διάρθρωση και το περιεχόµενο των µαθηµάτων καθορίζονται από το Πρόγραµµα Σπουδών του
Τµήµατος, το οποίο ετησίως επανεξετάζεται ώστε
να λαµβάνει υπ’ όψιν τις νέες επιστηµονικές και
εκπαιδευτικές τάσεις, τις νέες τεχνολογίες καθώς
και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η ύπαρξη
στο Ίδρυµα σηµαντικού αριθµού θεσµοθετηµένων
Εργαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων, Βιβλιοθηκών,
Αναγνωστηρίων, καθώς επίσης του Διδασκαλείου
Ξένων Γλωσσών και του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για τους αλλοδαπούς φοιτητές
µας, θεωρείται ιδιαίτερης σηµασίας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου σπουδών, διότι συνεισφέρουν
τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στην
έρευνα και τη διασύνδεση µε την κοινωνία.
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για τη λήψη Πτυχίου είναι οκτώ (8) εξάµηνα σπουδών, εκτός από
ορισµένα Τµήµατα στα οποία απαιτούνται δέκα (10)
και την Ιατρική Σχολή με ελάχιστο χρόνο φοίτησης τα

δώδεκα (12) εξάμηνα. Σε κάθε µάθηµα αντιστοιχεί
ένας αριθµός πιστωτικών μονάδων ECTS (European
Credit Transfer and Accummulation System). Το
Πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση του πρώτου
κύκλου σπουδών και ο βαθµός αυτού κατηγοριοποιείται ως εξής: Άριστα (8,50 - 10), Λίαν καλώς (6,50
- 8,49), Καλώς (5 - 6,49).

Μεταπτυχιακές σπουδές

Μ

ε τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017 το ΕΚΠΑ
προχώρησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, στην επανίδρυση των υφιστάμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αλλά και
την ίδρυση νέων, συμβάλλοντας στην προώθηση
των επιστημών και της έρευνας.
Το EΚΠΑ προσφέρει εκατόν ογδόντα τρία (183)
ΠΜΣ:
• εκατόν σαράντα δύο (142) Τμηματικά,
• έντεκα (11) Διατμηματικά,
• είκοσι δύο (22) Διιδρυματικά, εκ των οποίων σε
πέντε (5) συμμετέχουν και Ερευνητικά Κέντρα
και Ινστιτούτα,
• έξι (6) Κοινά με ιδρύματα της αλλοδαπής και
• δύο (2) στο πλαίσιο του Erasmus Mundus
Στοχεύοντας στην εξωστρέφεια και τη διεύρυνση του κοινού στο οποίο απευθύνεται, το ΕΚΠΑ έχει
προχωρήσει στην οργάνωση και λειτουργία και ΠΜΣ
σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα.
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο
οργανώνει και λειτουργεί ξενόγλωσσα ΠΜΣ προκειμένου να καλύψει ανάγκες φοιτητών σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο για εξειδικευμένη γνώση και επαγγελματική αποκατάσταση.
Από αυτά τα κατωτέρω είναι Τμηματικά/ Διατμηματικά:
1. ΠΜΣ Νανοϊατρική (Nanomedicine) της Ιατρικής Σχολής σε συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής, με πρόγραμμα διδασκαλίας στην
αγγλική γλώσσα
2. ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της
Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά
βασίλεια» (Greek and Eastern Mediterranean
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Archaeology: From the Bronze Age Palaces to
the Hellenistic Kingdoms) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με πρόγραμμα διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα
3. ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»
(Applied Risk Management) με ειδικεύσεις
«Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/Αpplied
Risk Management» και «Εσωτερικός Έλεγχος»/»Internal Audit»   του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με πρόγραμμα διδασκαλίας
στην αγγλική γλώσσα
4. ΠΜΣ «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης:
Πολιτική, Ιστορία, Οικονομία» (Southeast
European Studies: Politics, History, Economics)
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, με πρόγραμμα διδασκαλίας στην
αγγλική γλώσσα
5. ΠΜΣ «Αγγλική Γλώσσα: Γλωσσολογία και
Μετάφραση» (English Language, Linguistics
and Translation) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με πρόγραμμα διδασκαλίας
στην αγγλική γλώσσα
6. ΠΜΣ «Αγγλική Γλώσσα: Λογοτεχνία και Πολιτισμός» (English Studies: Literature and
Culture) του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας με πρόγραμμα διδασκαλίας στην
αγγλική γλώσσα
7. ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: ΘεωρίαΕφαρμογές» (German Philology: Theory and
Applications) του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας, με πρόγραμμα διδασκαλίας στη
γερμανική γλώσσα
και τα κάτωθι σε συνεργασία με Ερευνητικά κέντρα:
1. ΠΜΣ Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες
και Βιοκαινοτομία (Molecular Biomedicine:
Mechanisms οf Disease, Molecular and Cellular
Therapies, and Bioinnovation) της Ιατρικής Σχολής σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο
Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ
(Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ) με πρόγραμμα διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα
2. ΠΜΣ «Athens International Master’s
Programme in Neurosciences» (Διεθνές
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες), του Τμήματος Βιολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα
Οδοντιατρικής, την Ιατρική Σχολή, το Ίδρυμα Ια18

τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
(ΙΙΒΕΑΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.),
το Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ, και το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, με
πρόγραμμα διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα.
Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργούν δύο ΠΜΣ στο πλαίσιο του Erasmus
Mundus Joint Master Degree 2018, με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική:
1. «South European Studies» (EUROSUD),
συνεργασία των School of Social and Political
Sciences, University of Glasgow, Σκωτία (συντονιστής Προγράμματος), Faculty of Law,
Universidad Autonoma de Madrid, Ισπανία,
School of Government, Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido
Carli, Ρώμη, Ιταλία, Faculty of Arts, Letters,
Languages and Humanities, Aix-Marseille
Université , Aix-en-Provence, Γαλλία, Institute
of Social Sciences, University of Lisbon (ICS),
Λισσαβώνα, Πορτογαλία και του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
του ΕΚΠΑ διά του ΠΜΣ του Τμήματος με τίτλο
«Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομία»
2. «Smart Telecom and Sensing Networks»
(SMARTNET), συνεργασία του Aston University
του Ηνωμένου Βασιλείου, του Université ParisSaclay της Γαλλίας (Institut Mines-Telecom /
Telecom SudPariς) και του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.
Πέραν των αμιγώς ξενόγλωσσων ΠΜΣ, το
Ίδρυμά μας προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό ΠΜΣ,
των οποίων τα μαθήματα διεξάγονται, συνδυαστικά,
στην ελληνική και την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Διδακτορικές Διατριβές Μεταδιδακτορική Έρευνα

Σ

το πλαίσιο της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και
της έρευνας, το ΕΚΠΑ προσφέρει τη δυνατότητα
σπουδών για την απόκτηση διδακτοριικού διπλώματος. Εκτός από Τμηματικά/Διατμηματικά προγράμματα σπουδών από το 2009 προσφέρεται η δυνατότητα
για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη σε συνεργασία με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής μέσω Ειδικών Πρωτοκόλλων Συνεργασίας.

Το ΕΚΠΑ συνεργάζεται επίσης µε επιστήµονες
που διεξάγουν µεταδιδακτορική έρευνα σε τοµείς
που εµπίπτουν στα ερευνητικά πεδία των Τµηµάτων του. Αρκετοί μεταδιδάκτορες έχουν λάβει υποτροφία Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Marie-Curie).
Η συνεργασία αναφέρεται ιδίως στην εποπτεία ή
συµβουλευτική υποστήριξη της µεταδιδακτορικής
έρευνας από µέλος ή µέλη ∆ΕΠ και την παροχή
πρόσβασης σε επιστηµονικό υλικό ή εξοπλισµό.

Θερινά σχολεία - Θερινές
Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών

Κ

ατά περιόδους οργανώνονται “θερινά σχολεία”
με συμμετοχή σημαντικού αριθμού αλλοδαπών
φοιτητών, σε περιοχές ενδιαφέροντος στενά συνυφασµένες µε τις ιδιαιτερότητες που προσφέρει
η χώρα µας ή το ΕΚΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
κάτωθι:
• “Summer Law School on International
Investment Law”, Αύγουστος 2018, Αθήνα.
• “3rd Old & Middle English Summer School &
Conference”, Ιούλιος 2018, Νάξος.
• “Moving the EU forward”, Ιούλιος 2018, Αθήνα.
• «Θρησκείες και Διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο»,
Ιούλιος 2018, Άνδρος.

Επίσης, μέσω του προγράμματος Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.
(Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών), παρέχονται ετησίως θερινές
υποτροφίες σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς
φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού Τμημάτων ξένων Πανεπιστημίων στα οποία διδάσκονται
γνωστικά αντικείμενα που έχουν σχέση με τις Ελληνικές σπουδές. Το πρόγραμμα διαρκεί 6 εβδομάδες,
απο τις αρχές Ιουνίου έως και τα μέσα Ιουλίου κάθε
έτους και στοχεύει στην εξοικείωση ξένων ελληνιστών με τον Νεοελληνικό Πολιτισμό, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία και την
Τέχνη. Το Πρόγραμμα Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. λειτουργεί από
το έτος 1988, και είναι το μεγαλύτερο που οργανώνεται στον ελληνικό χώρο, από πλευράς διάρκειας
σπουδών και αριθμού συμμετεχόντων.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 συμμετείχαν
126 φοιτητές από 29 χώρες, από 62 Πανεπιστήμια.
Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών από την έναρξη
του προγράμματος ανέρχεται σε 6.370 από 78 χώρες και 654 Ιδρύματα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην
ιστοσελίδα http://www.thyespa.uoa.gr.

Στιγμιότυπο από εκπαιδευτική εκδρομή
αλλοδαπών φοιτητών στις Μυκήνες
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Διακρίσεις /
Βραβεύσεις φοιτητών

Τ

ο ΕΚΠΑ ενθαρρύνει προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές του να συµµετέχουν σε διεθνείς διαγωνισµούς και επιστηµονικές διοργανώσεις που σχετίζονται µε το αντικείµενο των σπουδών
τους. Οµάδες φοιτητών µας, υπό την καθοδήγηση
Καθηγητών τους έχουν αριστεύσει και διακριθεί σε
διεθνείς διαγωνισµούς και ολυµπιάδες. Ενδεικτικά
αναφέρονται πρόσφατα παραδείγµατα βράβευσης
φοιτητών του ΕΚΠΑ:
• Οµάδα φοιτητών της Νοµικής Σχολής του ΕΚΠΑ
κατέλαβε την 1η θέση στον κόσμο στα γραπτά
υπομνήματα του εναγομένου μεταξύ 21 συμμετεχόντων Πανεπιστημίων στον διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης στο Αεροπορικό Δίκαιο
(Leiden Sarin International Air Law Moot Court
Competition, 2018), στη Σεούλ της Ν. Κορέας.
• Οµάδα φοιτητών του Τµήµατος Μαθηµατικών κατέκτησε 3 χρυσά µετάλλια και 1 χάλκινο στην Mαθηματική Oλυμπιάδα SEEMOUS
2018 (South-Eastern European Mathematics
Olympiad for University Students), στο Ιάσιο
της Ρουμανίας.
• Υποψήφιος διδάκτορας στον Τομέα Λογοτεχνίας
και Πολιτισμού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας έλαβε το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε περίπου 800 συμμετοχές από 64 χώρες
στον Διαγωνισμό Ηaiku Vladimir Devidé 2017,
του IAFOR (International Academic Forum).

Εγκαταστάσεις και
προσφερόµενες Υπηρεσίες

Ο

ι κτηριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ για την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διοίκηση, συγκροτούν 4 Πανεπιστημιοπόλεις (Ζωγράφου, Κέντρου
Αθήνας, Γουδή και Δάφνης) και έχουν συνολικό εμβαδόν περίπου 700,000 τ.μ. Στα κτηριακά συγκροτήματα των Σχολών λειτουργούν αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονο πληροφορικό και
εποπτικό εξοπλισμό, άρτια εξοπλισμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια και άλλες υποστηρικτικές υποδομές. Πέραν όμως των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, το ΕΚΠΑ έχει σημαντική ακίνητη
περιουσία και κληροδοτήματα, τα έσοδα των οποίων
διατίθενται κυρίως για φοιτητικές υποτροφίες και
βραβεία, αλλά και ενίσχυση της δημόσιας υγείας.
Στο ΕΚΠΑ λειτουργεί ένα δίκτυο από 13 θεματικά
Μουσεία, το Μουσείο Ιστορίας, το Ιστορικό Αρχείο,
3 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακός
βυζαντινός ναός του 11ου αιώνα, Διδασκαλείο ξένων γλωσσών, Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής γλώσσας ως ξένης, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης, ακαδημαϊκό εντευκτήριο, φοιτητική Λέσχη με Αναγνωστήρια, Γυμναστήριο και υποδομή
για τους πολιτιστικούς συλλόγους των φοιτητών.
(Πίνακας 1).
Η Πανεπιστημιακή Λέσχη του ΕΚΠΑ διαχειρίζεται αρκετές από τις υπηρεσίες υποστήριξης και
τις εγκαταστάσεις αναψυχής. Εδρεύει στο κέντρο
της Αθήνας (οδός Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας,
Αθήνα, 106 79). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.lesxi.uoa.gr/
foithtiki-merimna.html
Το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο - Γυμναστήριο
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Ο Βοτανικός Κήπος

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Εγκαταστάσεις σπουδών
και αναψυχής

Συνήγορος του Φοιτητή

Μονάδα Προσβασιµότητας
Φοιτητών µε Αναπηρία

8 κτηριακά συγκροτήµατα (στις Σχολές)
της Παν/κής Βιβλιοθήκης
2 Βιβλιοθήκες-Αναγνωστήρια της Παν/κής
Λέσχης

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής
Παρέµβασης

Ταµείο Αρωγής Φοιτητών

Υπολογιστικό Κέντρο

Γραφείο Συµβουλευτικής
Θεολογικής Σχολής

Φοιτητικές Εστίες

Γραφείο Πολυµέσων για την εξυπηρέτηση
των Φοιτητών

Γραφείο Συµβουλευτικής ΠΤΔΕ

Υπηρεσίες Σίτισης

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Μονάδα Κοινοτικής Ψυχικής
Υγιεινής

Ιατροφαρμακευτική και
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
ανασφάλιστων φοιτητών του
ΕΚΠΑ

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Συµβουλευτικό Κέντρο
Οµηλίκων

Υποτροφίες - Βραβεία

Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο
και κέντρο άθλησης

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και Ευρέσεως Εργασίας
Φοιτητών

Πολιτιστικός Όµιλος Φοιτητών

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες

Πίνακας 1: Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του ΕΚΠΑ για την υποστήριξη των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών

Διδασκαλείο Νέας
Ελληνικής Γλώσσας
(http://www.greekcourses.uoa.gr)

Τ

ο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας του ΕΚΠΑ λειτουργεί από
τη δεκαετία του 1950, µε µικρό αριθµό σπουδαστών
αρχικά, που στη συνέχεια αυξήθηκε εντυπωσιακά.
Το Διδασκαλείο είναι το µεγαλύτερο κέντρο διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας στον κόσµο.
Πολλοί από τους αποφοίτους του Διδασκαλείου είναι

σήµερα Καθηγητές, ιδίως της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων σε πολυάριθμες
ξένες χώρες, µέλη του διπλωµατικού σώµατος της
χώρας τους, µέλη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διαπρεπείς επιστήµονες, διευθυντικά στελέχη, διακεκριµένοι καλλιτέχνες και επιχειρηµατίες.
Το Διδασκαλείο υπάγεται στο Διατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα για τη Διδασκαλία της Νέας
Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (φορείς του
οµώνυµου ΠΜΣ είναι τα Τµήµατα Φιλολογίας και
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας). Την
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πενταετία 2013-2018 περισσότεροι από 3000 αλλοδαποί φοιτητές έχουν φοιτήσει στο Διδασκαλείο
Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
Οργανώνονται επίσης επισκέψεις των σπουδαστών σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,
καθώς και εκδροµές σε περιοχές µε ιστορικό ενδιαφέρον (Σούνιο, Δελφούς, Μυκήνες, Επίδαυρο,
Ναύπλιο, κ.ά.).

Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών έχουν διδαχθεί έως και 28 ξένες γλώσσες σε όλα τα επίπεδα:
Αγγλική, Αιθιοπική, Αλβανική, Αραβική, Βουλγαρική,
Γαλλική, Γερµανική, Δανική, Εβραϊκή, Ιαπωνική, Ινδική
(Hindi–Σανσκριτική), Ισπανική, Ιταλική, Κινεζική, Κορεατική, Νορβηγική, Ολλανδική, Ουγγρική, Περσική,
Πολωνική, Πορτογαλική, Ρουμανική, Ρωσική, Σερβική, Σουηδική, Τουρκική, Τσεχική και Φινλανδική.
Επιπλέον, προσφέρονται εργαστήρια προφορικού και
γραπτού λόγου και ειδικά προγράμματα για εξειδίκευση στη γλώσσα, τη μετάφραση, τη νομική, την ιατρική,
τη ναυτιλιακή και τη χρηματιστηριακή ορολογία. Μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών χορηγείται
βεβαίωση παρακολούθησης και βεβαίωση σπουδών.
Aπό τους 2.200 σπουδαστές που φοιτούν κατά
μέσο όρο ετησίως, τα 2/3 είναι φοιτητές ανώτατων
και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ
το 1/3 δεν είναι φοιτητές, αλλά ενδιαφερόμενοι για
την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή την εξάσκηση των
γλωσσών που ήδη γνωρίζουν.
Tο τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-19 έχουν
εγγραφεί 2.238 σπουδαστές. Το Διάγραμμα 1 απεικονίζει την κατανομή αυτών στην εκμάθηση 24 προσφερόμενων ξένων γλωσσών.

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
(http://www.didaskaleio.uoa.gr)

Τ

ο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών ιδρύθηκε με το
νόμο 5147/1931 και αρχικά αποτελούσε τμήμα
της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Σκοπός του ήταν η
διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε φοιτητές του
ΕΚΠΑ, η οποία για πολλά χρόνια περιορίστηκε στη
διδασκαλία των ευρύτερα ομιλούμενων, δηλαδή
της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής,
στις οποίες προστέθηκαν αργότερα η Ισπανική και η
Ρωσική γλώσσα. Το 1994, με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών καθίσταται πλήρως ανεξάρτητη και αυτοτελής
ακαδημαϊκή μονάδα με διοικητικό συμβούλιο του
οποίου Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Πρύτανης.
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Διάγραμμα 1: Αριθμός εγγεγραμμένων σπουδαστών ανά ξένη γλώσσα το ακαδημαϊκό έτος 2018-19
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8

Βιβλιοθήκη

Η

Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ αποτελεί αυτοτελή Διεύθυνση και το υλικό της επιμερίζεται και στεγάζεται σε 8 κτηριακά συγκροτήµατα ισάριθµων Σχολών
του Πανεπιστηµίου, ενώ περιλαµβάνει και το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών. Αποστολή της είναι
η υποστήριξη και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, η διαχείριση και διάθεση εξειδικευµένων επιστηµονικών
πληροφοριών στην ελληνική και διεθνή ακαδηµαϊκή
κοινότητα και η ουσιαστική συµµετοχή σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισµό.
Με σχεδόν 1.000.000 τεκµήρια βιβλίων και
περισσότερα από 300.000 τεκµήρια επιστηµονικών
περιοδικών, είναι µία από τις τρεις µεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδος µαζί µε την Εθνική Βιβλιοθήκη και την Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Tο ΕΚΠΑ συµµετέχει στο Δίκτυο Διαδανεισµού
Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Το δίκτυο αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο των ενεργειών του Συνδέσµου των Ελληνικών
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και αφορά τον διαδανεισµό υλικού των συλλογών των βιβλιοθηκών-µελών,
µέσω του συστήµατος διαδανεισµού βιβλίων «Ίρις».
Επίσης, συµµετέχει στην Υπηρεσία Παραγγελίας Άρθρων από περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, µε σκο-

πό την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών των µελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. Το
ΕΚΠΑ συνεργάζεται για την παραγγελία άρθρων µε
το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.). Όσον αφορά
τις παραγγελίες του εσωτερικού, πραγµατοποιούνται
µέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του
Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών
Βιβλιοθηκών, ενώ για το εξωτερικό το Ε.Κ.Τ. συνεργάζεται µε βιβλιοθήκες του εξωτερικού, όπως η
British Library Document Supply Center (BLDSC) και
η SUBITO (Γερµανικές βιβλιοθήκες).
Τέλος, στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης λειτουργεί
το Ιδρυµατικό αποθετήριο του ΕΚΠΑ, στο οποίο καταθέτονται οι Πτυχιακές Εργασίες, Μεταπτυχιακές
Διπλωµατικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα https://pergamos.lib.uoa.gr/.

Μουσεία

Τ

Μουσείο Ιστορίας
Πανεπιστηµίου Αθηνών

ο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών
(ΜΙΠΑ), το οποίο διοικητικά ανήκει στη Διεύθυνση Δηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας, στεγάζεται
στο κτήριο που είναι γνωστό ως «Οικία Κλεάνθους»
ή «Παληό Πανεπιστήµιo» στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας (Πλάκα). Στον χώρο αυτόν, από το 1837 και
για τέσσερα χρόνια, λειτούργησε το πρώτο Πανεπιστήµιο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Η σηµερινή του λειτουργία ως µουσείου εγκαινιάστηκε 150
χρόνια µετά, το 1987. Αποστολή του Μουσείου είναι
να εμπλουτίζει και να ενδυναµώνει τους δεσµούς
µεταξύ του ΕΚΠΑ και της κοινωνίας, καθώς και να
προβάλλει την ιστορία του ιδρύµατος και το έργο των
θεµελιωτών της επιστήµης της νεότερης Ελλάδας.
Το Μουσείο Ιστορίας συµµετέχει επίσης σε
διεθνείς διοργανώσεις για την προστασία και την
ανάδειξη της πανεπιστηµιακής κληρονοµιάς. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το ΜΙΠΑ αποτελεί µέλος
του ευρωπαϊκού δικτύου UNIVERSEUM (European
Academic Heritage Network) και το 2015 φιλοξένησε την 16η συνάντηση του θεσµού στην Αθήνα µε τη

Το ανακαινισμένο κτήριο του Παλαιού Χημείου, το οποίο έχει ανακηρυχθεί
διατηρητέο, στεγάζει σήμερα τη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και το
Μουσείο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
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Το Μουσείο Αρχαιολογίας
και Ιστορίας της Τέχνης

3. Εγκληµατολογικό Μουσείο
Το Μουσείο καταγράφει την ιστορία του
εγκλήµατος στον ελληνικό χώρο κατά τον 19ο και
τον 20ό αιώνα, µέσω της συλλογής, ταξινόµησης,
σχολιασµού, ανάδειξης και δηµοσίευσης πειστηρίων
εγκλήµατος, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν κατά το παρελθόν για την άσκηση βίας.

4. Μουσείο Φαρµακολογίας
συµµετοχή πανεπιστηµίων από 16 ευρωπαϊκές
χώρες. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συµπλήρωση των 180 χρόνων από την
ίδρυση του ΕΚΠΑ, διοργάνωσε περιοδική έκθεση
µε θέµα: “Το Λάβαρο του Πανεπιστηµίου Αθηνών
- Σύγχρονες Εικαστικές Προσεγγίσεις”, καθώς και
πλήθος άλλων πολιτιστικών δράσεων (http://www.
historymuseum.uoa.gr).
Εκτός του Μουσείου Ιστορίας υπάρχουν 13
θεµατικά Μουσεία τα οποία ανήκουν σε Σχολές
ή Τµήµατα του ΕΚΠΑ, καθώς και το Ιστορικό Αρχείο. Πληροφορίες και διευθύνσεις παρέχονται
στην ιστοσελίδα http://www.historymuseum.uoa.gr/
moyseia-ekpa.html.

1. Μουσείο Ανατοµίας /
Συλλογή Γεωργίου Παπανικολάου
Τα εκθέµατα του Μουσείου αποτελούνται από
συλλογές ανατοµικών παρασκευασµάτων, παλαιών και νέων (φυσικών, τεχνητών, ξηρών, νωπών,
πλαστικοποιηµένων), καθώς και παλιών οργάνων
και ανατοµικών εργαλείων. Επίσης, στο Μουσείο
ανήκει και η συλλογή Γεωργίου Παπανικολάου στην
οποία υπάρχουν σπάνιες φωτογραφίες, επιστολές
και άλλα εκθέµατα σχετικά µε το επιστηµονικό έργο
του Γ. Παπανικολάου.

2. Ανθρωπολογικό Μουσείο
Ιδρύθηκε το 1886 και είναι ένα από τα αρχαιότερα Μουσεία για την ιστορία του Ανθρώπου στην
Ευρώπη. Η ίδρυσή του αποσκοπούσε στην προώθηση επιστηµονικών στόχων του νεαρού τότε κλάδου
της Φυσικής Ανθρωπολογίας και απετέλεσε πρωτοποριακή ενέργεια για τα ελληνικά δεδοµένα.
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Ιδρύθηκε το 1998 και περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, όργανα έρευνας - κυρίως βιολογικών μετρήσεων.

5. Μουσείο Οδοντιατρικής
Ο κεντρικός πυρήνας των εκθεµάτων προέρχεται από δωρεές κοινωνικών φορέων. Η συλλογή
περιλαμβάνει εργαλεία, συσκευές, υλικά και πλήρεις οδοντιατρικές μονάδες που χρησιμοποιούνταν
στην Οδοντιατρική.

6. Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας
της Τέχνης / Αρχαιολογικό Πάρκο
Πανεπιστηµιόπολης
Το Μουσείο περιλαµβάνει συλλογές της Προϊστορικής και Κλασικής Αρχαιολογίας, αξιόλογη
Συλλογή Εκµαγείων, Συλλογές Βυζαντινής Ζωγραφικής και Κεραµεικής, Διαχρονική και Διαµεσογειακή Συλλογή Κεραµεικής, Συλλογή Περιβαλλοντικής
Αρχαιολογίας και Συλλογή Πετρωµάτων, Μεταλλευµάτων και Αρχαίας Τεχνολογίας. Η νεότερη τέχνη
εκπροσωπείται από πίνακες σηµαντικών νεοελλήνων ζωγράφων, οι οποίοι κατά καιρούς δανείζονται
σε εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Σε πρόσφατη δωρεά οφείλεται και η
Συλλογή έργων Λαϊκής Αιθιοπικής Τέχνης.
Το αρχαιολογικό πάρκο αποτελεί πρωτοποριακό στην σύλληψη έργο ανάδειξης ανασκαφικού
υλικού καθώς περιλαµβάνει ανασκαφικά ευρήµατα
και εκθέµατα από την περιοχή του σταθµού του Συντάγµατος κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου
του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας.

7. Μουσείο της Παιδείας
Oι συλλογές του Μουσείου αποτελούνται από
ποικίλα αντικείµενα, βιβλία, όργανα σωµατοψυχικών µετρήσεων της επιστηµονικής Παιδαγωγικής,
φωτογραφικό υλικό, σχολικά είδη, στολές µαθη-

τών, τίτλους σπουδών, παιχνίδια, ηλεκτρονικά προγράµµατα κ.ά.

8. Βιβλικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεολογικής Σχολής
Τα εκθέµατα αποτελούνται από µακέτες, εκµαγεία και αντίγραφα αντικειµένων του θρησκευτικού
και καθηµερινού βίου των λαών της Βίβλου. Σηµαντικά εκµαγεία τα οποία προέρχονται από το µουσείο
του Λούβρου: ο Κώδικας του Χαµουραµπί (2.25 x
0.90), η Στήλη του Μεσά (1.25 x 0.72 x 0.36) και ο
οβελίσκος του Σαλµανάσαρ Γ’. Εκτίθεται σηµαντικός
αριθµός από αντίγραφα αντικείµενων καθηµερινής
χρήσης ή λατρευτικών (αγγεία, νοµίσµατα, ειδώλια,
είδη οπλισµού).

συλλογές και αυτονοµήθηκαν στο Βοτανικό, το Παλαιοντολογικό, το Ορυκτολογικό και το Ανθρωπολογικό Μουσείο.

11. Μουσείο Ορυκτολογίας
και Πετρολογίας
Δημιουργήθηκε το 1908 και περιλαμβάνει την
παλαιότερη συλλογή ορυκτών και πετρωμάτων στην
Ελλάδα. Η σπουδαιότητά της δεν οφείλεται μόνο
στην παρουσίαση ιδιαίτερα αισθητικών δειγμάτων,
αλλά και στην αφθονία και ποιότητα δειγμάτων ορυκτών από “κλασσικές” θέσεις των τότε κρατών της
Αυστρο-Ουγγρικής Μοναρχίας, της Γερμανικής Αυτοκρατορίας και της Τσαρικής Ρωσίας, κυρίως από
τοποθεσίες που σήμερα έχουν εξαντληθεί και είναι
γνωστές μόνο από τη βιβλιογραφία.

9. Βοτανικό Μουσείο / Βοτανικός Κήπος
Από τις παλαιές συλλογές του Μουσείου ως
σηµαντικότερες θεωρούνται τα αποξηραµένα δείγµατα φυτών των T. von Heldreich, Θ. Γ. Ορφανίδη
και Β. Τούντα. Σηµειώνεται ότι επίσηµη και αξιόπιστη
καταγραφή των δειγµάτων δεν έχει επιτευχθεί µέχρι
σήµερα για τις περισσότερες οµάδες φυτών, το δε
πλήθος τους είναι µεγαλύτερο από το επισήµως
αναφερόµενο (117.000 δείγµατα αναφέρονται στο
Index herbariorum).
Στον Βοτανικό Κήπο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στην Ιερά οδό
καλλιεργούνται 200 είδη φυτών. Υπάρχουν πολλά
είδη δένδρων και θάµνων (µερικά µεγάλης ηλικίας),
αρκετά ποώδη είδη και µία µικρή τεχνητή λίµνη µε
υδρόβια φυτά. Στα ενδιαφέροντα φυτά του Κήπου περιλαµβάνονται ορισµένα πανύψηλα είδη Cupressus
sempervirens, Phoenix canariensis και Washingtonia
sp. και φυτά ιστορικής σηµασίας
όπως η άκανθα (Acanthus mollis) και
το κώνειο (Conium maculatum).

12. Μουσείο Φυσικών Επιστηµών
και Τεχνολογίας
Στο Μουσείο φυλάσσονται όργανα του Εθνικού
Γραφείου Μέτρων και Σταθµών, πρότυπα µεγέθη,
η πρώτη γεννήτρια ακτίνων Roentgen στην Ελλάδα (από το 1897), η γεννήτρια Alexanderson του
ασυρµάτου που συνέδεε το Χηµείο µε το εκστρατευτικό σώµα στη Μικρά Ασία και µυστικοί ποµποί της
κατοχής. Το κτήριο του Παλαιού Χημείου στο οποίο
στεγάζεται, εκτός από τον εκπαιδευτικό του ρόλο,
στέγασε μεταξύ άλλων, το Εθνικό Χημείο, το Γενικό
Χημείο του Κράτους, το Εθνικό Γραφείο Μέτρων και
Σταθμών, τη Γεωδαιτική Επιτροπή, την Θαλασσογραφική Εταιρεία, την Φυσιοδιφική Εταιρεία, την Ελληνική Αστροναυτική Εταιρεία και το Ερευνητικό Κέντρο
του Διεθνούς Προγράμματος «Νέστωρ» που μελετά
τα νετρίνα στον υποθαλάσσιο χώρο της Πύλου.
Το Ζωολογικό μουσείο

10. Ζωολογικό Μουσείο
Το Ζωολογικό Μουσείο δημιουργήθηκε πριν από 150 περίπου
χρόνια. Είναι το πρώτο και πληρέστερο του είδους του στην Ελλάδα.
Αποτέλεσε τον πυρήνα ενός ευρύτερου Φυσιογραφικού Μουσείου.
Αργότερα, αποσπάστηκαν από αυτό
οι βοτανικές, παλαιοντολογικές,
ορυκτολογικές και ανθρωπολογικές
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13. Μουσείο Παλαιοντολογίας
και Γεωλογίας
Ιδρύθηκε το 1906. Διαθέτει πλούσιες συλλογές σπονδυλωτών και ασπόνδυλων ζώων, φυτικών
απολιθωµάτων και άλλων παλαιοντολογικών ευρηµάτων και γεωλογικών δειγµάτων, από τη χώρα
µας και το εξωτερικό, οι οποίες διαρκώς εµπλουτίζονται. Διεξάγει επιστηµονικές έρευνες καθώς και
ανασκαφές σε όλη την επικράτεια.

Ιστορικό Αρχείο
Το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε το 1991
και αποτελεί ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστηµίου.
Διοικητικά ανήκει στη Διεύθυνση Δηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας. Σκοπός του Ιστορικού Αρχείου
είναι η διάσωση, η σύγχρονη οργάνωση και η διαχείριση του αρχειακού υλικού από την ίδρυση του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (1837) έως σήμερα. Το υλικό αυτό αποτελεί µια ευρεία ερευνητική υποδοµή
για τη µελέτη της ιστορίας του Ιδρύματος, αλλά και
της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας γενικότερα
(http://www.archive.uoa.gr).

Κοινωνική Δράση
και Παρέμβαση του ΕΚΠΑ

Τ

ο ΕΚΠΑ έχει μακροχρόνια και πλούσια παράδοση στην αλληλεπίδραση με την κοινωνία και
την οικονομία. Έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται
με πολλούς φορείς της παραγωγικής διαδικασίας
και του δημόσιου τομέα καθώς και με κοινωφελείς
οργανισμούς. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
συμμετέχουν συστηματικά σε κυβερνήσεις, οργα-

νισμούς, ανεξάρτητες αρχές, γνωμοδοτικά όργανα
και επιτροπές, επιστημονικές ενώσεις και εν γένει
σε κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής.
Το Πανεπιστήμιο οργανώνει και συμμετέχει
ενεργά σε πλήθος επιστημονικών, πολιτιστικών και
κοινωνικών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών. Πρόκειται για έργο που υπερβαίνει το τυπικό πλαίσιο της
διδασκαλίας και της έρευνας, το οποίο διεξάγεται
μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου και αποτελεί
βασική αποστολή κάθε ΑΕΙ. Η κοινωνική αυτή δράση του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει προγράμματα αιμοδοσίας και δωρεάς μυελού των οστών σε τακτική βάση,
αλλά και πρωτοβουλίες όπως το Ογκολογικό Ιατρείο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Ι.Κ.Α.) για περίθαλψη
σε ανασφάλιστους καρκινοπαθείς, το πρόγραμμα
«Υγεία για όλους» (http://www.ygeiagiaolous.org)
που προσφέρει ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική
και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε άπορους, ανασφάλιστους και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς και πρόγραμμα
ιατρικής φροντίδας απομακρυσμένων νησιών. Επίσης σημαντικές πρωτοβουλίες αποτελούν το «Παρατηρητήριο Δράσεων - Δίκτυο Αλληλεγγύης για τους
Πρόσφυγες», προγράμματα εμβολιασμών ευπαθών
ομάδων και δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στήριξης σε πλημμυροπαθείς και πυροπαθείς,
δράσεις υποστήριξης όπως οι «Ακαδημίες Γονέων»
υποστήριξης παιδιών, εφήβων και των οικογενειών
τους σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, ενημερώσεις
σε σχολεία, δράσεις ευαισθητοποίησης για τη βία στο
σχολείο, καθώς και το Πρόγραμμα Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Υποστήριξης ανάπηρων
μαθητών, φοιτητών και των οικογενειών τους. Τέλος
το ΕΚΠΑ έχει αναπτύξει το «Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη» αλλά και προσφέρει 262 online,
εντελώς δωρεάν, ανοικτά ψηφιακά μαθήματα από
τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του ΕΚΠΑ
(opencourses.uoa.gr).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην
ιστοσελίδα https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_
ekdiloseis/anakoinoseis/koinoniki_drasi/.
Στιγμιότυπο από ανοιχτή στο κοινό συναυλία στο
προαύλιο του Μουσείου Ιστορίας, στο πλαίσιο της
πολιτιστικής δράσης και προσφοράς του ΕΚΠΑ.
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Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις

Σ

τοχεύοντας στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και τη διεθνή προβολή της έρευνας και καινοτοµίας των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας αλλά και στις επιτυχίες των αποφοίτων µας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, επενδύουµε στην αποτελεσµατική λειτουργία των Δηµοσίων και Διεθνών
Σχέσεων για τη διάχυση των αποτελεσµάτων αυτών
και τη συνεχή επιδίωξη διεθνών συνεργασιών.
Η Διεύθυνση Δηµοσίων Σχέσεων και Ιστορίας
του ΕΚΠΑ αποτελείται από τρία Τµήµατα:
- Δηµοσίων Σχέσεων, Εθιµοτυπίας και
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
- Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
- Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων
Προτεραιότητα της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη των δηµοσίων και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστηµίου, η προβολή της επιστηµονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας
της ακαδηµαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, καθώς και ο προγραµµατισµός και η οργάνωση των επιστηµονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ιδρύµατος. Επίσης, σηµαντική είναι η
προσφορά του Τµήµατος Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστηµίου στην υποστήριξη της
σύναψης διεθνών διμερών συµφωνιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και
της εφαρμογής των δράσεων συνεργασίας που αυτές συνεπάγονται, στη συµµετοχή του Ιδρύµατος σε
δίκτυα Πανεπιστηµίων, Διεθνείς Οργανισμούς και
Ενώσεις, την ενεργό συµµετοχή του Πανεπιστηµίου
σε ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα, στο πρόγραµµα ERASMUS+, κ.ά.
Επιπρόσθετα, το συντονιστικό Γραφείο
Τύπου αποτελεί κύριο σηµείο επαφής με τους
δηµοσιογράφους σε τοπικό, περιφερειακό
και διεθνές επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνεται η
διεθνής προβολή του Πανεπιστηµίου και των
επιτευγµάτων των µελών του από τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης, η κάλυψη των διάφορων εκδηλώσεων αλλά και η έκδοση τακτικών δελτίων τύπου.
Υπογραφή διμερούς
συμφωνίας συνεργασίας με
το Πανεπιστήμιο της Σεούλ.

Διεθνής ΠροσανατολισµόςΔιμερείς Διεθνείς Συµφωνίες
και Συνεργασίες

Η

εξωστρέφεια και ο διεθνής προσανατολισµός του
Πανεπιστηµίου αποτελεί, όπως έχει προαναφερθεί, σηµαντικό στρατηγικό στόχο και καθορίζεται από
τις Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα
θεσµικά όργανα του Ιδρύµατος και την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην προώθηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού
έργου του Πανεπιστηµίου και την ανάδειξη της διεθνούς φυσιογνωμίας του. Το ΕΚΠΑ συνεργάζεται
µε Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, διεθνή δίκτυα
Πανεπιστηµίων, καθώς και εκπαιδευτικές οργανώσεις
παγκοσµίως, µε στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών
συνεργασιών και της κινητικότητας των φοιτητών,
του ακαδηµαϊκού προσωπικού, των ερευνητών και
του λοιπού ανθρώπινου δυναµικού του. Η προώθηση διαπανεπιστηµιακών συνεργασιών μέσω Διεθνών
Συµφωνιών Συνεργασίας δίνει τη δυνατότητα σε μέλη
Δ.Ε.Π. του ΕΚΠΑ να συνεργαστούν αποτελεσματικά
με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με σκοπό την
ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών και προγραμμάτων προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, την
οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων (ηµερίδων,
συμποσίων, συνεδρίων κ.ά.) και τη συμμετοχή σε διδακτικές δραστηριότητες και διαλέξεις που συμβάλλουν στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης. Ταυτόχρονα, φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό από τα
συνεργαζόμενα Ιδρύματα γίνονται δεκτοί στο ΕΚΠΑ

για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία και ερευνητική συνεργασία.
Σήμερα, βρίσκονται σε ισχύ 74 διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας του ΕΚΠΑ µε Πανεπιστήμια του
εξωτερικού - κυρίως δηµοσίου χαρακτήρα - ή με οµο-

Πίνακας 2: Ισχύουσες διμερείς
συμφωνίες συνεργασίας του
ΕΚΠΑ ανά χώρα
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ταγή Ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από 34
χώρες παγκοσµίως. Σ’ αυτές συγκαταλέγονται και
συμφωνίες με Ερευνητικά Κέντρα, όπως τα: CERN
(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
- Ελβετία), INRIA (Institut National de Recherche

en Informatique et en Automatique - Γαλλία) και
A* STAR (Agency for Science, Technology and
Research - Σιγκαπούρη). Με 18 από αυτά τα Ιδρύματα έχουν συναφθεί και επιπλέον ειδικές συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών ή συνεργασίας μεταξύ

συγκεκριμένων Σχολών ή Τμημάτων των Ιδρυμάτων
(όπως με το ΜcGill University του Καναδά για κοινό
μεταπτυχιακό πρόγραμμα με την Ιατρική Σχολή ή το
Freie Universität του Βερολίνου για τη συνεργασία
μεταξύ ερευνητών και καθηγητών που μελετούν το
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Ολοκαύτωμα και τις Μνήμες της Κατοχής, κ.ά.). Στο
πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων διμερών συμφωνιών συνεργασίας, κατά την τελευταία δεκαετία
υποστηρίχθηκε η κινητικότητα περίπου 100 εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και καθηγητών.
Η προσπάθεια διεθνούς προβολής του Ιδρύματος αλλά και διαρκούς επιδίωξης συνεργασιών με ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού, έχει ως
αποτέλεσμα την συχνή επίσκεψη στην Πρυτανεία
Πρεσβευτών και επιτετραμμένων διάφορων χωρών
στην Ελλάδα, Αξιωματούχων κυβερνήσεων, καθώς
και Αντιπροσωπειών ξένων Πανεπιστημίων με στόχο τη διερεύνηση περαιτέρω συνεργασιών τόσο σε
επίπεδο διμερών συμφωνιών μεταξύ του ΕΚΠΑ και
ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού όσο και στη
συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα. Μόνο
κατά την τελευταία τριετία επισκέφθηκαν την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ Πρέσβεις, Μορφωτικοί Ακόλουθοι,
Υπουργοί και μέλη κοινοβουλίου 31 χωρών (αλφαβητικά): Αζερμπαϊτζάν, Αιγύπτου, Αλγερίας, Αρμενίας, Αφγανιστάν, Βενεζουέλας, Βραζιλίας, Γαλλίας,
Γερμανίας, Γεωργίας, Ιαπωνίας, Ινδίας, Ινδονησίας,
Ιορδανίας, Ιράν, Ιρλανδίας, Κίνας, Κορέας, Κούβας,
Λουξεμβούργου, Μεξικού, Νορβηγίας, Πορτογαλίας,
Πολωνίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σλοβακίας, Ταϊβάν,
Τουρκίας, Τσεχίας, Χιλής. Νέες διμερείς συμφωνίες
συνεργασίας υπογράφηκαν ως απόρροια ορισμένων
εξ αυτών των συναντήσεων. Επιπροσθέτως, αντιπροσωπείες ξένων Πανεπιστημίων από Κίνα, Κορέα,
Η.Π.Α., Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Νορβηγία, Βέλγιο, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, κ.ά. επισκέφθηκαν τόσο την
Επίσκεψη του Πρέσβη της Νορβηγίας
στην Ελλάδα κ. Jørn E. Gjelstad στην
Πρυτανεία του ΕΚΠΑ (4.12.2017)

Επίσκεψη της Πρέσβεως της Ιρλανδίας
στην Ελλάδα κ. Orla O’ Hanrahan στην
Πρυτανεία του ΕΚΠΑ (9.11.2017)

Πρυτανεία όσο και επιμέρους Σχολές του ΕΚΠΑ και
είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και να συζητήσουν
προοπτικές συνεργασίας.
Σημειώνεται ότι ιδίως μετά τις συναντήσεις με
εκπροσώπους Πανεπιστημίων της Κίνας (Beijing
Foreign Studies University (BFSU), Guangdong
University of Foreign Studies, Anhui University of
Chinese Medicine, Zhejhang University, University of
Hong Kong) αλλά και του Πανεπιστημίου της Σεούλ,
Κορέα, υπογράφηκαν αντίστοιχες γενικές διμερείς
συμφωνίες συνεργασίας αλλά και ειδικά προγράμματα φοίτησης αλλοδαπών φοιτητών στο ΕΚΠΑ.
Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας συνεργασίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
περατώθηκε με επιτυχία ένα πρότυπο πρόγραμμα
φοίτησης 23 τριτοετών φοιτητών και φοιτητριών του
Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του BFSU, Κίνας στη
Φιλοσοφική Σχολή, στο πλαίσιο επέκτασης σχετικής
διαπανεπιστημιακής συμφωνίας μεταξύ των δύο
Πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα για τους Κινέζους φοιτητές, εντατικά μαθήματα Ελληνικής γλώσσας στο
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, μαθήματα
επιλογής των φοιτητών από το πρόγραμμα σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και εκπαιδευτικές
εκδρομές και ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. To πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε
από το China Scholarship Council (CSC), εκπρόσωποι του οποίου επισκέφθηκαν το ΕΚΠΑ και αξιολόγησαν το πρόγραμμα κατά τη λήξη του.
Παρόμοιο ειδικό πρόγραμμα εφαρμόζεται κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 σε φοιτητές Ελληνικών
Σπουδών από το Guangdong University of Foreign
Studies (GDUFS).

Συµµετοχή του ΕΚΠΑ σε
Διεθνείς Οργανισµούς, Ενώσεις
και Δίκτυα Πανεπιστηµίων

Τ

Επίσκεψη της Πρέσβεως της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα,
κ. Zhang Qiyue στην Πρυτανεία του
ΕΚΠΑ (7.12.2018)

Υποτροφίες

Ο

ρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (συνεργαζόμενα ή μη με το ΕΚΠΑ) προσφέρουν κατά
περιόδους υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες
του ΕΚΠΑ για προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές
σπουδές στο εξωτερικό ή για τη συμμετοχή τους
σε θερινά σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πανεπιστήμια Beijing Institute of Technology (BIT)
της Κίνας, το Hankuk University of Foreign Studies
και το University of Seoul της Κορέας, και το Keio
University της Ιαπωνίας.
Σημειώνεται επίσης ότι το ΕΚΠΑ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 69 Πανεπιστήμια από 44 χώρες τα
οποία συμμετέχουν στη χορήγηση των υποτροφιών
Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
(SYLFF). Είναι το μόνο AEI στην Ελλάδα που συμμετέχει - και μάλιστα από το 1993 - στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται από το Nippon
Foundation και η διαχείρισή του γίνεται από το Tokyo
Foundation. Οι υποτροφίες του προγράμματος
SYLFF χορηγούνται σε αριστούχους μεταπτυχιακούς
φοιτητές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών με ηγετικές ικανότητες. Έως σήμερα έχουν
χορηγηθεί στο ΕΚΠΑ υποτροφίες σε περισσότερους
από 280 φοιτητές που διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις ηγετικές τους ικανότητες.

ο ΕΚΠΑ συµµετέχει σε σηµαντικούς διεθνείς Οργανισµούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστηµίων
που έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη διεθνή συνεργασία µεταξύ των Πανεπιστηµίων και να αναπτύξουν µεθόδους και στρατηγικές για τη βελτίωση των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους.
Το ΕΚΠΑ είναι Ιδρυτικό µέλος και συµµετέχει
ενεργά στα εξής 3 δίκτυα Πανεπιστημίων:
• UNIMED (Mediterranean Universities Union)
http://www.uni-med.net
• UNICA (Network of Universities from the Capitals
of Europe) http://www.unica-network.eu
• BSEMAN (Black Sea and Eastern Mediterranean
Academic Network)
Συµµετέχει επίσης ως µέλος στους παρακάτω
επτά (7) διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα
Πανεπιστημίων, µε στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας των µελών τους.
• IAU (International Association of Universities)
http://www.iau-aiu.net
• EUA (European University Association)
http://www.eua.be
• ΕΑΙΕ (European Association for International
Education) http://www.eaie.org
• UNEECC (University Network of the European
Capitals of Culture) http://www.uneecc.org
• IIE (Institute of International Education)
http://www.iie.org
• BUA (Balkan Universities Association)
http://www.baunas.org
• SUN (Silk-road Universities Network)
http://www.sun-silkroadia.org/
Μεµονωµένες µονάδες (Σχολές και Τµήµατα) και
µέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν ενεργά σε εξειδικευµένες διεθνείς επιστηµονικές ακαδηµαϊκές ενώσεις και δίκτυα.
Επίσης, το ΕΚΠΑ έχει υπογράψει τη «Magna
Charta Universitatum» και τη δήλωση θεμελιωδών
αξιών από το 1988.
Τέλος, κατέχει τις κάτωθι δύο έδρες UNITWIN
(University Twinning and Networking)/UNESCO:
- UNESCO Chair and Network on Sustainable
Development Management and Education in the
Mediterranean (MEdIES)
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- UNESCO Chair in Adolescent Health Care.
Υπό την αιγίδα αυτής της έδρας για την Εφηβική
Υγεία, το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί το σχέδιο δράσης
«Υγεία για όλους», το οποίο αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής
φροντίδας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Πρόγραµµα Erasmus Plus
(Erasmus+)

Τ

ο ΕΚΠΑ συμμετέχει ενεργά από το 1987 στο
Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus.
Από την αρχή λειτουργίας του προγράμματος έχουν
φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περισσότεροι
από 5.300 φοιτητές Ευρωπαϊκών ΑΕΙ ενώ περισσότεροι από 13.000 φοιτητές του ΕΚΠΑ έχουν μετακινηθεί για σπουδές και πρακτική άσκηση προς Ιδρύματα και φορείς υποδοχής όλων των ευρωπαϊκών
χωρών. Επίσης, περισσότεροι από 730 διδάσκοντες
του ΕΚΠΑ έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες μετακίνησης που τους παρέχει το πρόγραμμα προς
ΑΕΙ του εξωτερικού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 12 χρόνια, το ΕΚΠΑ έχει επιχορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με 18,5 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο
του προγράμματος Erasmus (Κλασική και Διεθνής
Κινητικότητα), ποσό που αντιστοιχεί σε υποτροφίες

περίπου 8.250 φοιτητών, καθηγητών και λοιπού
προσωπικού. Το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 η επιχορήγηση του ΕΚΠΑ ανήλθε σε 1.959.851 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης για τη
διεθνή κινητικότητα). Για το ακαδημαϊκό έτος 20182019 παρατηρείται αύξηση της χρηματοδότησης του
ΕΚΠΑ για το πρόγραμμα Erasmus η οποία ανέρχεται
σε 2.151.188 ευρώ.
Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι
αριθμοί των διμερών συμφωνιών και των συνεργαζόμενων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με
το ΕΚΠΑ κατά ακαδημαϊκό έτος από το 2007 έως
σήμερα.
Όσον αφορά την κινητικότητα φοιτητών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ολοένα αυξανόμενος
αριθμός των εισερχομένων στο ΕΚΠΑ φοιτητών για
σπουδές και πρακτική άσκηση. Ενδεικτικά, η τελευταία τριετία 2015-18 σηματοδοτήθηκε από μία
σταθερή ετήσια αύξηση (της τάξης του 45,91% σε
βάθος τριετίας) των εισερχομένων φοιτητών. Το
ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το ΕΚΠΑ υποδέχτηκε
220 αλλοδαπούς φοιτητές, το 2016-17 ο αριθμός
των φοιτητών ανήλθε σε 271 και σε 322 το 2017-18.
Όσον αφορά τον αριθμό των εξερχόμενων φοιτητών
κατά την ίδια περίοδο, αυτός παρουσίασε μεν διακυμάνσεις αλλά είναι σταθερά ιδιαίτερα σημαντικός με
το ακαδ.έτος 2017-18 το σύνολο των εξερχομένων
φοιτητών να ανέχεται σε 773. Την τελευταία τριετία

Διάγραμμα 2: Απεικόνιση αριθμού συμφωνιών Erasmus
και συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων κατά την περίοδο (2007-2018)
32

Υποδοχή φοιτητών Erasmus

2015-18, εκτός των φοιτητών, 105 μέλη του προσωπικού του ΕΚΠΑ (διδακτικού και διοικητικού) έχουν
μετακινηθεί μέσω του προγράμματος Erasmus, ενώ
τα εισερχόμενα μέλη προσωπικού Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ανέρχονται σε 291.
Εκτός της κλασικής και της διεθνούς κινητικότητας Erasmus, το ΕΚΠΑ συμμετέχει και σε άλλες
δράσεις του προγράμματος όπως: η Συνεργασία για
την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, η Υποστήριξη για Μεταρρυθμίσεις Πολιτικών
στην Εκπαίδευση, οι Δραστηριότητες Jean Monnet
και οι δράσεις στον τομέα του αθλητισμού με 33
σχέδια στα οποία είτε είναι συντονιστικό Ίδρυμα είτε
Ίδρυμα-εταίρος. Οι εισερχόμενοι φοιτητές μέσω του
προγράμματος Erasmus ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες του ΕΚΠΑ. Προσφέρεται επίσης σε
αυτούς η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρε-

άν μαθήματα Ελληνικής γλώσσας στο Διδασκαλείο
Νέας Ελληνικής Γλώσσας που λειτουργεί υπό την
αιγίδα της Φιλοσοφικής Σχολής. Επιπλέον, ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν το καινοτόμο διεπιστημονικό μάθημα που προσφέρεται από τη Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) με τίτλο:
«Σύγχρονη Ελλάδα: Ιστορία, Τέχνες και Γράμματα».
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην
ιστοσελίδα http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html.
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Έρευνα και Καινοτομία στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στόχοι και Στρατηγική του
Ιδρύµατος

Τ

ο ΕΚΠΑ παρουσιάζει εκτεταµένη ερευνητική
δραστηριότητα, µεγάλη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνή δίκτυα και συνεργασίες µε τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Στη δραστηριότητά του αυτή
το Πανεπιστήµιό µας απασχολεί και συνεργάζεται µε
διακεκριµένους ερευνητές. Η ερευνητική πολιτική
του Πανεπιστηµίου είναι αλληλένδετη µε την εκπαιδευτική αποστολή του και στοχεύει στην ενίσχυση
της έρευνας µέσα από δηµιουργικές συνεργασίες µε
κορυφαία ερευνητικά Ιδρύµατα, κυβερνητικές υπηρεσίες και κοινοπραξίες σε όλο τον κόσµο.
Η ερευνητική πολιτική του ΕΚΠΑ εστιάζει
στην ποιότητα των παραγόµενων αποτελεσµάτων
σε όλες τις επιστήµες και τοµείς και είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε την πολιτική οµαδικής και ατοµικής
διάκρισης, την επιβράβευση των υψηλών ατοµικών
επιδόσεων, τη δηµιουργία νέων ερευνητικών οµάδων και την καλλιέργεια ευνοϊκού περιβάλλοντος
για καινοτόµες δράσεις. Επίσης, ενθαρρύνεται η διεπιστηµονική έρευνα που προάγει την επιστηµονική
γνώση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως σε
µεταπτυχιακό επίπεδο, συµβάλλει στην ανάπτυξη

της έρευνας επειδή στοχεύει στην κατάρτιση νέων
ερευνητών. Η ερευνητική πολιτική του ΕΚΠΑ χαρακτηρίζεται από τους ακόλουθους βασικούς στόχους:
α) την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων, κυρίως των µεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι - ως
µέρος των σπουδών τους - εξοικειώνονται µε ερευνητικές δραστηριότητες σε εργαστήρια και κλινικές
(για την Ιατρική Σχολή) ή/και συµµετέχουν σε συνέδρια, σε δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, κ.ά.,
β) τη συµµετοχή υποψηφίων διδακτόρων και µεταδιδακτορικών ερευνητών σε ερευνητικά προγράµµατα των επιστηµονικών οµάδων ή των Καθηγητών
του Πανεπιστηµίου, σε συνεργασία µε ερευνητές
από άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
γ) την προώθηση και ανάπτυξη της ερευνητικής
δραστηριότητας των Τµηµάτων/Σχολών, η οποία συνίσταται, µεταξύ άλλων, στην οργάνωση σεµιναρίων
και συνεδρίων, την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων, την παρουσίαση των αποτελεσµάτων
της έρευνας σε συνέδρια, τη δηµοσίευση άρθρων σε
επιστηµονικά περιοδικά, τη συγγραφή βιβλίων, µονογραφιών, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόµους, κ.ά.,
δ) την προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης καθώς
και την ικανοποίηση των ερευνητικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
ε) την αναγνώριση, τη χαρτογράφηση, την οικονοµική εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της έρευνας
που συντελείται στο ΕΚΠΑ, την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας µε την απόκτηση διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, κ.ά.
Το Γεροσταθοπούλειο
Πανεπιστημιακό
Αστεροσκοπείο Αθηνών
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Χρηματοδότηση της
έρευνας και θέσεις απασχόλησης

Η

Επιτροπή Ερευνών είναι αρμόδια για τη διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων των έργων που
αναλαμβάνουν τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας
μέσω του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Οι κύριες πηγές χρηµατοδότησης της
έρευνας στο ΕΚΠΑ είναι τα ευρωπαϊκά και διεθνή
προγράµµατα, το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), οι συνεργασίες µε φορείς του
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η παροχή επιστηµονικών υπηρεσιών σε νοµικά και φυσικά πρόσωπα, οι
χορηγίες και οι δωρεές.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι πόροι που προσελκύσθηκαν για την έρευνα και την ανάπτυξη ήταν
έξι φορές περισσότεροι από εκείνους της κρατικής
επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες της εκπαίδευσης. Οι πόροι αυτοί επέτρεψαν στο Πανεπιστήμιο να διατηρήσει και να βελτιώσει την ποιότητα
σπουδών του στην κρίσιμη αυτή περίοδο, αλλά και

να διαθέτει σημαντική ρευστότητα για τη διενέργεια της έρευνας και αποθεματικά για αναπτυξιακές
επενδύσεις. Την τελευταία τριετία, η µέση ετήσια
χρηµατοδότηση για τα έργα έρευνας και ανάπτυξης
των Καθηγητών του ΕΚΠΑ υπερβαίνει τα 60 εκατ.
Ευρώ και κατανέµεται ανά πηγή χρηµατοδότησης
σύµφωνα µε το Διάγραµµα 3.
Στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται στο ΕΚΠΑ μέσω του ΕΛΚΕ, απασχολούνται
ετησίως 5.000 έως 8.000 ερευνητές, οι οποίοι εκτός
από τους Καθηγητές, υπηρετούντες Λέκτορες και το
λοιπό µόνιµο προσωπικό του Ιδρύµατος, είναι νέοι
επιστήµονες, όπως υποψήφιοι διδάκτορες, µεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές, επιστηµονικό, τεχνικό και
άλλο προσωπικό. Τα αντίστοιχα κονδύλια για έργα
έρευνας και ανάπτυξης συµβάλλουν αποφασιστικά
στην ανάπτυξη της έρευνας και στην ενίσχυση της
φυσιογνωμίας του Ιδρύµατος, στη µείωση της ανεργίας των νέων επιστηµόνων και στην ανάσχεση της
διαρροής επιστηµονικού δυναµικού προς το εξωτερικό. Οι θέσεις απασχόλησης σε έργα-προγράμματα για την τελευταία πενταετία αποτυπώνονται στο
Διάγραµµα 4.

Διάγραμμα 3: Ετήσια έσοδα του ΕΛΚΕ από ερευνητικά έργα ανά πηγή χρηματοδότησης
σε εκατομμύρια Ευρώ κατά την περίοδο 2013-2017
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Σήµερα, ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ διαχειρίζεται περισσότερα από 2.900 ενεργά έργα. Στο Διάγραµµα 5 αποτυπώνεται ο αριθµός των νέων έργων που εγκρίνονται κάθε έτος την τελευταία πενταετία.

Διάγραμμα 4: Θέσεις απασχόλησης σε ερευνητικά προγράμματα
του ΕΛΚΕ κατά την περίοδο 2013-2017

Διάγραμμα 5: Ρυθμός ετήσιας μεταβολής νέων εγκεκριμένων
έργων-προγραμμάτων του ΕΛΚΕ κατά την περίοδο 2013 - 2017

Το Γεροσταθοπούλειο
Πανεπιστημιακό
Αστεροσκοπείο Αθηνών
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«Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο

Πανεπιστηµιακά
Νοσοκοµεία,
Πανεπιστηµιακές κλινικές
και Εργαστήρια
Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία

Τ

α Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»
και «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» είναι αυτόνοµα Νοσηλευτικά
Ιδρύµατα, κληροδοτήµατα των αντιστοίχων ευεργετών Θεόδωρου και Ελένης Αρεταίου και Διονυσίου και
Ελένης Αιγινήτου στο ΕΚΠΑ. Διοικούνται από Εφορεία,
σύµφωνα µε τον Οργανισµό τους και εποπτεύονται
από τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο. Κατέχουν επίζηλη
θέση στον τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά
και τον χώρο της Ιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας.
Στο “ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ” Νοσοκοµείο, λειτουργούν οι
ακόλουθες Πανεπιστηµιακές Κλινικές της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ: Β΄ Χειρουργική Κλινική, Β΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Α΄ Αναισθησιολογική
Κλινική, Νεφρολογική Κλινική και Νεογνολογική Κλινική. Επίσης, λειτουργούν το Α΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας και Εργαστήρια Βιοπαθολογίας, Παθολογικής
Ανατομικής, Κυτταρολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής, Ορμονολογικό κ.ά. και πολλές υποστηρικτικές µονάδες.

Αντίστοιχα, στο “ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ” Νοσοκοµείο, λειτουργούν οι ακόλουθες Πανεπιστηµιακές Κλινικές
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ: Α΄ Νευρολογική Κλινική και Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, καθώς και σηµαντικός
αριθµός Εργαστηρίων και υποστηρικτικών µονάδων.
Το «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» ιδρύθηκε το 1975 από τον Αρίστο Ευγενίδη, ιατρό Ω.Ρ.Λ.,
και λειτουργεί από τότε μέχρι σήμερα ως Ανώνυμη
Εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στο ΕΚΠΑ και στους χώρους του λειτουργούν πανεπιστημιακές κλινικές και άλλες μονάδες
της Ιατρικής Σχολής. Πλαισιώνεται από επιστήμονες
διεθνούς κύρους και διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό παρέχοντας υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες σε χιλιάδες ασθενείς.
Εκτός από το κλινικό έργο, οι μονάδες των νοσοκομείων έχουν να επιδείξουν και σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, καθώς στις αρμοδιότητές
τους ανήκει η εκπαίδευση τόσο των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Νοσηλευτικής, όσο
και των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών.
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Πανεπιστηµιακές
Κλινικές
Σηµαντική εκπαιδευτική και
ερευνητική δραστηριότητα πραγµατοποιείται στις εβδοµήντα
(70) Πανεπιστηµιακές Κλινικές
του ΕΚΠΑ. Από αυτές, εξήντα
(60) ανήκουν στην Ιατρική Σχολή, πέντε (5) στο Τµήµα Νοσηλευτικής και πέντε (5) στο Τµήµα
Οδοντιατρικής.
Οι Κλινικές της Ιατρικής
Σχολής και του Τμήματος Νοσηλευτικής λειτουργούν στα
Πανεπιστημιακά
Νοσοκομεία
«Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο», στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και σε Γενικά Νοσοκοµεία Αθηνών (Λαϊκό, Ιπποκράτειο, Ευαγγελισµός,
κ.ά.), ενώ οι Κλινικές του Τμήματος Οδοντιατρικής
λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του αντίστοιχου
Τµήµατος.

Εργαστήρια
Σε όλη τη διάρκεια του έτους ερευνητές, µέλη
Δ.Ε.Π. και φοιτητές εργάζονται στα 224 Εργαστήρια
που βρίσκονται κατανεµηµένα σε σχεδόν όλα τα
Τµήµατα του ΕΚΠΑ. Σε αρκετές Σχολές, τα Εργαστήρια πρακτικά αποτελούν το κέντρο της εφαρµοσµένης έρευνας.
Πληροφορίες για τις Κλινικές και τα Εργαστήρια:
https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/
anakoinwseis/genikes_anakoinwseis/2018/1211_
Erg._Klin.EKPA_2018-19.pdf
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Ο Πανεπιστηµιακός Ναός της Καπνικαρέας

Πανεπιστηµιακός Ναός
της Καπνικαρέας
Το 1932 παραχωρήθηκε στο ΕΚΠΑ, άµεσα συνδεδεµένος µε τη Θεολογική Σχολή, ο Ιερός Ναός
των Εισοδίων της Θεοτόκου και Αγίας Βαρβάρας
(Καπνικαρέα), βυζαντινός ναός του 11ου αιώνα επί
της οδού Ερµού στο κέντρο της Αθήνας.

Επιτομή

Ο Κολοκοτρώνης μια μέρα στο σπίτι του, στην Αθήνα, σεριάνιζε στην κάμαρα,
ενώ το παιδί του ο Κολίνος έγραφε. σταμάτησε μονομιάς και τονε ρωτάει:

- Κουλίνε, ποιο νομίζεις είναι το εθνικό σπίτι της Ελλάδος;
Ο Κολίνος του αποκρίθηκε αμέσως:

- Το παλάτι του Βασιλέως.
- Το παλάτι του Βασιλέως; όχι! είπε. Το Πανεπιστήμιο!

Γιάννης Bλαχογιάννης, Iστορική Aνθολογία, 1927. 218.

