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Όραμα
Το Εθνιλό λαι Καποδιρςριαλό Πανεπιρςήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ρςοχεύει ρςην άρςια ελπαίδευρη ρε όμα ςα
επίπεδα ρπουδών λαι ρςην προαγωγή ςης επιρςήμης μέρω ςης βαριλής λαι εφαρμορμένης έρευνας ρε ένα
ευρύ φάρμα επιρςημονιλών πεδίων. Όραμα ςου Πανεπιρςημίου μας αποςεμεί η προαγωγή ςης αριρςείας ρςον
ςομέα ςης ελπαίδευρης, η λαινοςομία ρςην έρευνα, η λαμμιέργεια ςης παιδείας γενιλόςερα, αμμά λαι η ενεργός
ρυμμεςοχή ςης αλαδημαϊλής λοινόςηςας ρςα λοινωνιλά λαι πομιςιρςιλά δρώμενα ςης χώρας.

Αποστολή
και Πολιτική του Ιδρύματος
Απορςομή ςου Εθνιλού λαι Καποδιρςριαλού Πανεπιρςημίου Αθηνών παραμένει, λαθ’ όμη ςη διάρλεια
ςης ιρςοριλής ςου πορείας από ςην ίδρυρη ρχεδόν ςου νέου εμμηνιλού λράςους, η διαρλής αναβάθμιρη ςης
ελπαίδευρης ςων νέων επιρςημόνων μέρω ςης ρυνεχούς βεμςίωρης ςης μαθηριαλής διαδιλαρίας λαι ςης
ανανέωρης ςων προγραμμάςων ρπουδών, η λαμμιέργεια ςου πνεύμαςος διάλριρης λαι η αποςεμερμαςιλή
ρύνδερη ςου Πανεπιρςημίου με ςην λοινωνία λαι ςην οιλονομία. Ανςαπολρινόμενοι ρςις διαρλείς εξεμίξεις
ςου 21ου αιώνα ρςον ςομέα ςης έρευνας επιθυμούμε οι Καθηγηςές, οι ερευνηςές λαι οι φοιςηςές μας μέρα
ρςα Τμήμαςα, ςις Κμινιλές λαι ςα Εργαρςήρια να αναζηςούν ςην λαινοςομία λαι ςην προαγωγή ςης γνώρης.
Επιδιώλουμε να ενιρχύρουμε λαι εμφυρήρουμε ρε λάθε μέμος ςης αλαδημαϊλής λοινόςηςας ςην ιλανόςηςα λαι
ςο πάθος για πρόοδο λαι ευημερία, λαθώς λαι ςο ομαδιλό πνεύμα ρυνεργαρίας ενςός ςης λοινόςηςας ςου ΕΚΠΑ,
αμμά λαι ελςός αυςής.
Όμα ςα μέμη ςης αλαδημαϊλής λοινόςηςας, απαμμαγμένα από λάθε μορφής διαλρίρεις (φυμεςιλές, εθνιλής
προέμευρης, φύμου, θρηρλείας, λ.ά.) έχουν ςα ίδια διλαιώμαςα λαι υποχρεώρεις ρχεςιλά με ςην πρόρβαρη
ρςη γνώρη, ςις υπηρερίες λαι ςις εγλαςαρςάρεις ςου ΕΚΠΑ, ρύμφωνα με ςις πομιςιλές ςου Πανεπιρςημίου, ςην
Εμμηνιλή νομοθερία λαι ςο Ευρωπαϊλό λαι Διεθνές Δίλαιο.
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Στρατηγικοί στόχοι
Η ιρςοριλόςηςα ςου ΕΚΠΑ λαι ςο ανθρώπινο δυναμιλό ςου είναι οι βαριλοί πυμώνες ανάπςυξης ςου
Πανεπιρςημίου μας λαι θέςουν ςους άξονες που λαθορίζουν ςους ρςραςηγιλούς ρςόχους ςου Ιδρύμαςος, ρςο
πμαίριο ςου οράμαςος λαι ςης απορςομής ςου. Οι ρςραςηγιλοί ςου ρςόχοι παραμένουν ρςαθερά προραναςομιρμένοι
ρςη ρυνέχιρη ςης παράδορής ςου να λαινοςομεί λαι να διαλρίνεςαι, ρςην Εμμάδα λαι διεθνώς, ρε όμα ςα επίπεδα:
ςης ελπαίδευρης, ςης έρευνας, ςου πομιςιρμού, εξαρφαμίζονςας όςι ςο ΕΚΠΑ θα ρυνεχίζει να επηρεάζει ςο
δημόριο βίο λαι ςη χάραξη ςων ρχεςιλών πομιςιλών. Προωθούμε λάθε ρυνεργαρία που ρυμβάμμει ρςην επίςευξη
ςης απορςομής λαι ςου οράμαςος ςου Πανεπιρςημίου μας με Ιδρύμαςα λαι Οργανιρμούς που διαλρίνονςαι ρςον
ςομέα ςους.
Βαριλός μας ρςόχος είναι να αποςεμεί ςο ΕΚΠΑ πόμο έμξης ςων ιλανοςέρων υποψήφιων φοιςηςών,
αμμά λαι Καθηγηςών από διαλελριμένα πανεπιρςήμια ςου εξωςεριλού. Μέριμνά μας παραμένει ςο ΕΚΠΑ να
διαςηρήρει λαι να βεμςιώρει ςην ρημανςιλή διεθνή ςου αναγνώριρη ρςους παγλόρμιους λαςαμόγους λαςάςαξης
Πανεπιρςήμιων, οι φοιςηςές μας να διαλρίνονςαι ρε διεθνείς διαγωνιρμούς λαι επιρςημονιλές διοργανώρεις
λαι οι απόφοιςοί μας να χαίρουν αλαδημαϊλής λαι επαγγεμμαςιλής αναγνώριρης ςόρο ρςη χώρα μας όρο λαι
ρςο εξωςεριλό. Επίρης, ρςόχος μας είναι η αξιοποίηρη από ςην λοινωνία λαι ςους παραγωγιλούς φορείς ςων
αποςεμερμάςων ςης έρευνας που επιςεμείςαι ρςο Πανεπιρςήμιό μας. Όρον αφορά ρςην προβομή λαι δημοριόςηςα
ςων επιςευγμάςων λαι ςου έργου (αλαδημαϊλού, ερευνηςιλού, αναπςυξιαλού, λοινωνιλού, πομιςιρςιλού) που
ρυνςεμείςαι από λάθε μέμος ςης αλαδημαϊλής μας λοινόςηςας, επιλενςρωνόμαρςε ρςη διάχυρή ςους ςόρο ρςη
διεθνή αλαδημαϊλή λοινόςηςα, όρο λαι ρςην λοινωνία λαι ςην πομιςεία, με ρςόχο αφενός ςην προώθηρη μιας
πομιςιλής ανοιχςής πρόρβαρης λαι αφεςέρου ςην ανάδειξη ςης ρημανςιλής λαι πομυδιάρςαςης προρφοράς ςου
ΕΚΠΑ.

Το ΕΚΠΑ με μια ματιά
Ιρςορία λαι λαθερςώς μειςουργίας
Το Πανεπιρςήμιο Αθηνών ιδρύθηλε ςο 1837 με αρχιλό όνομα “Οθώνειο Πανεπιρςήμιο”. Απεςέμερε ςο πρώςο
Πανεπιρςήμιο όχι μόνο ςου εμμηνιλού λράςους αμμά λαι ομόλμηρης ςης Βαμλανιλής Χερρονήρου λαι ςης
ευρύςερης περιοχής ςης Αναςομιλής Μερογείου. Το 1932 έμαβε ςην ονομαρία: “Εθνιλόν λαι Καποδιρςριαλόν
Πανεπιρςήμιον Αθηνών”, ςην οποία διαςηρεί έως ρήμερα (ρυνςομογραφία: ΕΚΠΑ). Το ΕΚΠΑ είναι Νομιλό
Πρόρωπο Δημορίου Διλαίου, πμήρως αυςοδιοιλούμενο αμμά υπαγόμενο ρε λανόνες ςου δημορίου διλαίου
λαι εποπςευόμενο από ςο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας λαι Θρηρλευμάςων.
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Σχομές, Τμήμαςα λαι Εγλαςαρςάρεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σχομές: 8
Τμήμαςα: 33
Αριθμός προπςυχιαλών προγραμμάςων : 33
Αριθμός μεςαπςυχιαλών προγραμμάςων:136
Ερευνηςιλά Πανεπιρςημιαλά Ινρςιςούςα (ΕΠΙ): 5
Πανεπιρςημιαλά Νορολομεία: 2
Πανεπιρςημιαλές Κμινιλές: 76 (ελ ςων οποίων 60 ανήλουν ρςην Ιαςριλή Σχομή, 11 ρςο Τμήμα
Νορημευςιλής λαι 5 ρςο Τμήμα Οδονςιαςριλής)
Εργαρςήρια: 210, ελ ςων οποίων 169 θερμοθεςημένα με ρχεςιλό ΦΕΚ λαι 41 με αποφάρεις Τμήμαςος/
Συγλμήςου
Κςήρια Βιβμιοθήλης: 8
Μουρεία: Το Μουρείο Ιρςορίας ςου ΕΚΠΑ, 13 θεμαςιλά Μουρεία που ανήλουν ρε ρυγλελριμένες Σχομές
ή/λαι Τμήμαςα λαι ςο Ιρςοριλό Αρχείο ςου Πανεπιρςημίου.

Ανθρώπινο δυναμιλό:
Καθηγηςές, Λέλςορες λαι μοιπό διδαλςιλό προρωπιλό: 2.104,
Διοιληςιλό προρωπιλό: 1.087
(ρύνομο προρωπιλού: 3.191)

Φοιςηςές:
•
•
•
•

Αριθμός Προπςυχιαλών (ενεργών) φοιςηςών: 39.088
Αριθμός Μεςαπςυχιαλών φοιςηςών (Master): 11.479
Αριθμός Υποψηφίων Διδαλςόρων: 14.240
Αμμοδαποί Φοιςηςές οι οποίοι φοιςούν ρςο ΕΚΠΑ: 5.654
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Διοικητική και Ακαδημαϊκή διάρθρωση
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
I. ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9770, 210 368 9771
Fax: 210 368 9717
e-mail: rector@uoa.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Καθηγητής. Ναπολέων Μαραβέγιας
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9776
Fax: 210 368 9682
e-mail: vrec-admin@uoa.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9772
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-rd@uoa.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουραζέλης
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9766
Fax: 210 368 9691
e-mail: vrec-acaﬁr@uoa.gr
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9760
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-ﬁn@uoa.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Καθηγητής Γεώργιος Πολυμενέας
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9779
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-students@uoa.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Καθηγητής Γεώργιος Ζωγράφος
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9773
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-hospitalsgz@uoa.gr

II. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Harvard, Γεώργιος Τσώκος
Τηλ: 210 368 9724/9744
Fax: 210 368 9700
e-mail: council@uoa.gr

IΙΙ. ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες των Σχολών και Προέδρους Τμημάτων,
μέχρι δύο ανά Σχολή με διετή μη ανανεούμενη θητεία και εναλλαγή σε κάθε Σχολή
έως ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της Σχολής. Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου
συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές Πρύτανη.
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IV. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οι Οκτώ (8) Σχολές και τα τριάντα τρία (33) Τμήματα ενταγμένα σε αυτές παρατίθενται κατωτέρω
καθώς και οι Κοσμήτορες και Πρόεδροι αυτών.
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, (http://deantheol.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Απόστολος Νικολαΐδης
Τμήμα Θεολογίας (http://www.theol.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Αν. Καθηγητής Θωμάς Ιωαννίδης
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (http://www.soctheol.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, (http://www.law.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγήτρια Διονυσία Καλλινίκου
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 Χρήστος Λυριντζής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (http://www.econ.uoa.gr)
Πρόεδρος: Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (http://www.media.uoa.gr)
Πρόεδρος: Καθηγητής Δημήτριος-Σταμάτιος Χαραλάμπης
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (http://www.turkmas.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, (http://www.deanphil.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου
Τμήμα Φιλολογίας (http://www.phil.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Αμφιλόχιος Παπαθωμάς
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (http://www.arch.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Παναγιώτης Βαλαβάνης
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 Ευαγγελία Σακελλίου - Schultz
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Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://www.frl.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Μαρία Παπαδήμα
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://www.gs.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αναστασία Αντωνοπούλου
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://www.ill.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Μικρός
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://www.spanll.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Αν.Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος
Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Πρόεδρος: Καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών - Πρόεδρος: Καθηγήτρια Άννα Ταμπάκη
Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ελένη Στεργιοπούλου
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, (http://www.deansos.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρώτσος
Τμήμα Φυσικής (http://www.phys.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Νικόλαος Τετράδης
Τμήμα Χημείας (http://www.chem.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος-Ισίδωρος Κόκοτος
Τμήμα Μαθηματικών (http://www.math.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Απόστολος Μπουρνέτας
Τμήμα Βιολογίας (http://www.biol.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Αν.Καθηγητής Κυριάκος Γεωργίου
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (http://www.geol.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.di.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Αντώνιος Πασχάλης
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (http://www.phs.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Ιωάννης Χριστιανίδης
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Ευστράτιος Πατσούρης
Ιατρική Σχολή (http://www.med.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Πέτρος Σφηκάκης
Τμήμα Οδοντιατρικής (http://www.dent.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Ηλιάδης
Τμήμα Φαρμακευτικής (http://www.pharm.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Παναγιώτης Μαράκος
Τμήμα Νοσηλευτικής (http://www.nurs.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγήτρια Χρυσούλα Λεμονίδου
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(http://deanedc.uoa.gr/) - Κοσμήτωρ: Καθηγήτρια Θάλεια Δραγώνα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (http://www.primedu.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Αν.Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (http://www.ecd.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Θάλεια Δραγώνα (ασκεί καθήκοντα Προέδρου με αποφ. Συγκλήτου)
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, (http://www.phed.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς
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1. Ιστορική Αναδρομή
Το Εθνιλόν λαι Καποδιρςριαλόν Πανεπιρςήμιον Αθηνών ιδρύθηλε με ςο Β.Δ. ςης 22ας Απριμίου 1837 με ςο
όνομα «Πανεπιρςήμιον ςου Όθωνος» προς ςιμήν ςου Όθωνος, ιδρυςή ςου λαι πρώςου Βαριμέως ςης νεόςερης
Εμμάδος.
Σςην πρώςη μορφή ςου περιεμάμβανε ςέρρερις Σχομές, Θεομογίας, Νομιλής, Ιαςριλής λαι ςη «Σχομή ςης
Φιμοροφίας λαι ςης άμμης εγλυλμίου παιδείας». Καςά ςον πρώςο χρόνο μειςουργίας ςου ςο Ίδρυμα είχε 33
Καθηγηςές, ενώ ςα μαθήμαςα παραλομούθηραν 52 φοιςηςές λαι 75 μη εγγεγραμμένοι «αλροαςές».
Αρχιλώς ςο Πανεπιρςήμιο μειςούργηρε ρε ένα νεολμαριλό λςήριο ρςη βόρεια πμαγιά ςου μόφου ςης
Αλρόπομης, ςο οποίο ήςαν προηγουμένως η λαςοιλία ςων αρχιςελςόνων Σςαμάςιου Κμεάνθη λαι Eduard Schaubert (ρήμερα ρςο χώρο αυςό ρςεγάζεςαι ςο Μουρείου Ιρςορίας ςου Πανεπιρςημίου). Απεςέμερε ςο πρώςο
Πανεπιρςήμιο ρςο νεορύρςαςο εμμηνιλό λράςος, λαθώς λαι ρςην περιοχή ςων Βαμλανίων λαι ςης Αναςομιλής
Μερογείου.
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Ο ρόμος ςου υπήρξε λαθοριρςιλός, ςόρο από ιρςοριλής όρο λαι από λοινωνιλής απόψεως, για ςην παραγωγή
ςου επιρςημονιλού δυναμιλού ςης χώρας, ςην προαγωγή ςης γνώρης λαι ςην προώθηρη ςης πομιςιρςιλής ζωής
ρςην Εμμάδα, αμμά ρημανςιλό υπήρξε λαι ςο λύρος ςου διεθνώς.
Το Νοέμβριο 1841 ςο Πανεπιρςήμιο μεςαφέρθηλε ρε λςήριο που ρχεδιάρςηλε από ςον Δανό αρχιςέλςονα
Christian Hansen. Η πρόροψή ςου, γνωρςή ως ςα «Προπύμαια», ομολμηρώθηλε ςο 1842-1843. Tο λςήριο,
διαλορμημένο με έργα ςου ζωγράφου Karl Rahl, αποςεμεί, μαζί με ςα λςήρια ςης Εθνιλής Βιβμιοθήλης ςης
Εμμάδας λαι ςης Αλαδημίας Αθηνών, ςην περίφημη νεολμαριλή «αρχιςελςονιλή ςριμογία» ςης Αθήνας. Σήμερα,
ςο ιρςοριλό αυςό μνημείο χρηριμοποιείςαι ως λςήριο Διοίληρης ςου Πανεπιρςημίου λαι χώρος οργάνωρης
ελδημώρεων.
Το 1862 ςο “Πανεπιρςήμιο ςου Όθωνος” μεςονομάρςηλε ρε “Εθνιλόν Πανεπιρςήμιον”, αφού ο βαριμιάς
Όθων αναγλάρςηλε να εγλαςαμείψει ςη χώρα. Με ςον νόμο ΓΩΚΕ΄ ςης 17ης Ιουμίου 1911 ιδρύθηλε, ρύμφωνα
με ςην από 4 Φεβρουαρίου 1849 διαθήλη ςου μεγάμου ευεργέςη Ιωάννη Δομπόμη, ςο «Καποδιρςριαλόν
Πανεπιρςήμιον», ςο οποίο είχε λοινή Σύγλμηςο λαι Πρύςανη με ςο «Εθνιλόν Πανεπιρςήμιον» λαι ρςο οποίο
ενςάχθηλαν οι Θεωρηςιλές Σχομές, Φιμοροφιλή, Θεομογιλή λαι Νομιλή, ενώ ςο Εθνιλόν Πανεπιρςήμιον
13

αποςεμούραν η Ιαςριλή λαι Φυριλομαθημαςιλή Σχομή λαι ςο Φαρμαλευςιλό Σχομείο. Από ςο 1932 ςο «Εθνιλόν
Πανεπιρςήμιον» λαι ςο «Καποδιρςριαλόν Πανεπιρςήμιον» αποςεμούν από λοινού, δυνάμει ςου άρθρου 1 ςου ν.
5343/1932, ςο «Εθνιλόν λαι Καποδιρςριαλόν Πανεπιρςήμιον Αθηνών».
Ως ςις αρχές ςου 20ού αιώνα ςο Εθνιλό λαι Καποδιρςριαλό Πανεπιρςήμιο Αθηνών ήςαν ςο μοναδιλό
Πανεπιρςήμιο ρςην Εμμάδα, ςο οποίο παρείχε ρςην εμμηνιλή λοινωνία διπμωμαςούχους επιρςήμονες ρςην
ιαςριλή, ρςις φυριλές λαι λοινωνιλές επιρςήμες, ρςη νομιλή λαι ςα οιλονομιλά, ρςη φιμομογία, ςην ιρςορία, ςην
αρχαιομογία λαι ςην ελπαίδευρη λαθώς λαι ρςον λμήρο.
Καςά ςη διάρλεια ςης ιρςοριλής ςου πορείας, πομμοί φοιςηςές αμμά λαι Καθηγηςές ςου έχουν παίξει
λαθοριρςιλό ρόμο ρςην ανάπςυξη ςομέων ςης επιρςήμης, ςης φιμοροφίας, ςης μογοςεχνίας, όπως για παράδειγμα
ο Γεώργος Παπανιλομάου, η Εμένη Αρβεμέρ (ςο γένος Γμύλαςζη), ο Κωνρςανςίνος Καραθεοδωρή, λ.ά.. Είμαρςε
επίρης υπερήφανοι για ςους Νομπεμίρςες μογοςεχνίας Οδυρρέα Εμύςη λαι Γιώργο Σεφέρη, οι οποίοι έχουν
ρπουδάρει ρςο ΕΚΠΑ, λαθώς λαι για ςον Νίλο Καζανςζάλη, ο οποίος επί εννέα διαφορεςιλά έςη είχε προςαθεί
ως υποψήφιος για ςο Βραβείο Νόμπεμ Λογοςεχνίας. Γραμμαςέας ςου Ιδρύμαςος υπήρξε λαι ο εθνιλός ποιηςής
Κωρςής Παμαμάς.
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Έως ρήμερα, ςο ΕΚΠΑ εξαλομουθεί να προρφέρει ρημανςιλές επιρςημονιλές, ερευνηςιλές, ελπαιδευςιλές,
αμμά λαι λοινωνιλές υπηρερίες. Ενδειλςιλά αναφέρουμε όςι μία από ςις ρημανςιλόςερες ρυνειρφορές ςου αφορά
ρςον χώρο ςης εθνιλής υγείας, λαθώς οι φοιςηςές/ςριες ςης Σχομής Επιρςημών Υγείας που λάνουν ςην πραλςιλή
ςους προρφέρουν ςις ιαςριλές ςους υπηρερίες ρςο λοινό, υπό ςην επίβμεψη ςου διδαλςιλού προρωπιλού.
Σημαίνονςα πρόρωπα - επίςιμοι διδάλςορες
Από ςην ίδρυρη ςου ΕΚΠΑ οι περιρρόςεροι Έμμηνες Πρόεδροι ςης Δημολραςίας, Πρωθυπουργοί, αμμά λαι
ένας αξιορημείωςος αριθμός Υπουργών λαι Διλαρςών Ανωςάςων Διλαρςηρίων διεςέμεραν φοιςηςές ή Καθηγηςές
ςου Πανεπιρςημίου μας. Από ςο 1860 για να ςιμήρουμε εξέχουρες προρωπιλόςηςες ρςον ςομέα ςων επιρςημών,
ςων γραμμάςων λαι ςων ςεχνών, ένας ρημανςιλός αριθμός προρωπιλοςήςων έχουν αναγορευθεί ρε Επίςιμους
Διδάλςορες ςου ΕΚΠΑ.
Μεςαξύ άμμων, θα πρέπει ιδιαίςερα να αναφερθούν οι λάςωθι λάςοχοι Νόμπεμ οι οποίοι έχουν αναγορευθεί
Επίςιμοι Διδάλςορες ςου ΕΚΠΑ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

John Nash (Νόμπεμ ρςις Οιλονομιλές Επιρςήμες)
Edward Prescott (Νόμπεμ ρςις Οιλονομιλές Επιρςήμες)
Harry Markowitz (Νόμπεμ ρςις Οιλονομιλές Επιρςήμες)
Peter Agre (Νόμπεμ ρςη Χημεία)
Jean-Marie Lehn (Νόμπεμ ρςη Χημεία)
François Jacob (Νόμπεμ ρςη Φυριομογία λαι Ιαςριλή)
Luis J. Ignarro (Νόμπεμ ρςη Φυριομογία λαι Ιαςριλή)
Herald zur Hausen (Νόμπεμ ρςη Φυριομογία λαι Ιαςριλή)
Derek Walcott (Νόμπεμ ρςη Λογοςεχνία)
Οδυρρέας Εμύςης (Νόμπεμ ρςη Λογοςεχνία)
Joseph Sifakis (Βραβείο Turing, θεωρούμενο ως ςο «Νόμπεμ» Πμηροφοριλής)
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Επίρης, διεθνείς προρωπιλόςηςες που έπαιξαν ρημανςιλό ρόμο ρςην προαγωγή ςης επιρςήμης έχουν
αναγορευθεί Επίςιμοι Διδάλςορες ςου ΕΚΠΑ :
•
•
•
•
•
•
•
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Pierre Paul Émile Roux (1912)
Emile Picard (1937)
Max Planck (1937)
Sir Alexander Fleming (1946)
George Papanicolaou (1949)
Nicholas Negroponte (1999)
Rudolph Emil Kalman (2003)

Επίςιμοι Διδάλςορες όμως ςου ΕΚΠΑ έχουν αναγορευθεί λαι διεθνείς προρωπιλόςηςες από ςον χώρο ςων
Γραμμάςων, ςων Τεχνών, αμμά λαι πομιςιλές λαι ελλμηριαρςιλές προρωπιλόςηςες, οριρμένοι ελ ςων οποίων
λαςαγράφονςαι λαςωςέρω:
Λογοςέχνες
•
•
•
•
•
•
•

Rudyard Kipling (1924)
Γιάννης Ρίςρος (1987)
Umberto Eco (1995)
Noam Chomsky (2004)
Peter Stein (2004)
Margaret Atwood (2013)
Helene Ahrweiler (ςο γένος Γμύλαςζη) (2014)
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Πομιςιλές προρωπιλόςηςες (ελςός Εμμάδος)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Léon Gambetta (1870)
Georges Clemenceau (1912)
Woodrow Wilson (1918)
J. William Fulbright (1978)
Jacques Delors (1992)
Γμαύλος Κμηρίδης (1996)
Roman Herzog (1997)
Vladimir Putin (2001)
Jacques Lang (2001)
Giuliano Amato (2001)
Vaclav Klaus (2006)
Helmut Schmidt (2014)
Ferenc Madl (2014)
Francois Hollande (2015)
Nίλος Αναρςαριάδης (2016)
Pierre Moscovici (2017)

Ελλμηριαρςιλές προρωπιλόςηςες
Μηςροπομίςης Αθηνών, Προλόπιος (1882)
Μηςροπομίςης Ρουμανίας, Dragomir Dimitrescu (1887)
Αρχιεπίρλοπος Κωνρςανςινουπόμεως, Νέας Ρώμης λαι Οιλουμενιλός Παςριάρχης, Βενιαμίν (1937)
Αρχιεπίρλοπος ςης Κύπρου, Μαλάριος (1957)
Αρχιεπίρλοπος ςης Εμβεςίας, Δαμαρληνός (1990)
Παςριάρχης ςης Μόρχας λαι πάρης Ρωρίας Αμέξιος Β’ (1992)
Αρχιεπίρλοπος ςων Τιράνων λαι πάρης Αμβανίας Αναρςάριος (1998)
Οιλουμενιλός Παςριάρχης, Βαρθομομαίος (1999)
Αρχιεπίρλοπος ςων Η.Π.Α. Δημήςριος (2005)
Αρχιεπίρλοπος ςου Canterbury, Rowan Williams (2010)
Αρχιεπίρλοπος Αθηνών λαι πάρης Εμμάδος, Ιερώνυμος Β’ (2010)
Πάπας λαι Παςριάρχης Αμεξανδρείας λαι πάρης Αφριλής, Θεόδωρος Β’ (2012)
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2. Διάρθρωση Σπουδών, Παροχές και Υπηρεσίες
2.1. Σπουδές ρςο ΕΚΠΑ
2.1.1. Προπςυχιαλές ρπουδές
Σςις ολςώ (8) Σχομές ςου ΕΚΠΑ - Θεομογιλή, Νομιλή, Οιλονομιλών λαι Πομιςιλών Επιρςημών, Φιμοροφιλή,
Θεςιλών Επιρςημών, Επιρςημών Υγείας, Επιρςημών ςης Αγωγής λαι Επιρςήμης Φυριλής Αγωγής & Αθμηςιρμού
- λαςανέμονςαι ςριάνςα ςρία (33) Αλαδημαϊλά Τμήμαςα. Κάθε Αλαδημαϊλό Τμήμα προρφέρει λαι υμοποιεί ένα
(1) πρόγραμμα Προπςυχιαλών Σπουδών, οπόςε 33 πςυχία, ομώνυμα ςων Τμημάςων, απονέμονςαι από ςο ΕΚΠΑ.
Ο αριθμός φοιςηςών, λαθώς λαι η διαδιλαρία ειραγωγής ςους ρε ένα Τμήμα, λαθορίζονςαι από ςην Εμμηνιλή
Νομοθερία περί ειραγωγής φοιςηςών ρςα δημόρια Ιδρύμαςα Τριςοβάθμιας Ελπαίδευρης.
Τα μαθήμαςα ςων Προγραμμάςων Σπουδών δομούνςαι ρε υποχρεωςιλά, επιμογής λαι θεμαςιλών λύλμων,
λας’ επιμογήν υποχρεωςιλά, εργαρςηριαλά, ρεμιναριαλά, υπαίθρου, λμινιλές μεμέςες, πραλςιλή άρληρη,
πςυχιαλή εργαρία λ.ά., με αποςέμερμα οι φοιςηςές να εξαςομιλεύουν ςο πρόγραμμά ςους αναμόγως με ςις
λμίρεις λαι ςα ιδιαίςερα επιρςημονιλά ςους ενδιαφέρονςα.
Η διάρθρωρη λαι ςο περιεχόμενο ςων μαθημάςων λαθορίζονςαι από ςο Πρόγραμμα Σπουδών ςου Τμήμαςος,
ςο οποίο εςηρίως επανεξεςάζεςαι ώρςε να μαμβάνει υπ’ όψιν ςις νέες επιρςημονιλές λαι ελπαιδευςιλές ςάρεις,
ςις νέες ςεχνομογίες λαθώς λαι ςις απαιςήρεις ςης αγοράς εργαρίας. Η ύπαρξη ρςο Ίδρυμα ρημανςιλού αριθμού
θερμοθεςημένων Εργαρςηρίων, Κμινιλών, Μουρείων, Βιβμιοθηλών, Αναγνωρςηρίων, λαθώς επίρης ςου
Διδαρλαμείου Ξένων Γμωρρών λαι ςου Διδαρλαμείου Νέας Εμμηνιλής Γμώρρας για ςους αμμοδαπούς φοιςηςές
μας, θεωρείςαι ιδιαίςερης ρημαρίας για ςην επίςευξη υψημού επιπέδου ρπουδών, λαθώς αυςά ρυνειρφέρουν
ςόρο ρςην ελπαιδευςιλή διαδιλαρία, όρο λαι ρςην έρευνα λαι ςη διαρύνδερη με ςην λοινωνία.
Ο εμάχιρςος χρόνος φοίςηρης για ςη μήψη πςυχίου είναι ολςώ (8) εξάμηνα, ελςός από οριρμένα Τμήμαςα
όπου είναι δέλα (10) λαι ςην Ιαςριλή Σχομή όπου είναι δώδελα (12). Σε λάθε μάθημα ανςιρςοιχεί ένας αριθμός
ECTS λαθώς λαι ένας αριθμός Διδαλςιλών Μονάδων (Δ.Μ.), ο οποίος μαμβάνεςαι υπ’ όψιν ρςον υπομογιρμό
ςου Βαθμού Πςυχίου ως ρυνςεμερςής βαρύςηςας. Το Πςυχίο πιρςοποιεί ςην επιςυχή περάςωρη ςου πρώςου
λύλμου ρπουδών λαι ο βαθμός αυςού λαςηγοριοποιείςαι ως εξής: Άριρςα, από ολςώ λαι πενήνςα ένα (8,51) ως
λαι δέλα (10), Λίαν λαμώς, από έξι λαι πενήνςα (6,50) ως λαι ολςώ λαι πενήνςα (8,50), Καμώς, από πένςε (5) ως
λαι έξι λαι ραράνςα εννέα (6,49).

19

2.1.2. Μεςαπςυχιαλές ρπουδές
Ελαςόν ςριανςα έξι (136) Προγράμμαςα Μεςαπςυχιαλών Σπουδών (ΠΜΣ εφεξής) - Τμημαςιλά, Διαςμημαςιλά,
Διιδρυμαςιλά λαι Διαλραςιλά - προρφέρονςαι από ςο ΕΚΠΑ.
Από αυςά, ςα λάςωθι ςέρρερα (4) ΠΜΣ είναι ρυνεργαζόμενα λαι με Ερευνηςιλά Ινρςιςούςα:
• ΠΜΣ: «Athens International Master’s Programme in Neurosciences» - «Διεθνές πρόγραμμα
μεςαπςυχιαλών ρπουδών ρςις Νευροεπιρςήμες»: ρυνεργαρία με Ίδρυμα Ιαςροβιομογιλών Ερευνών
ςης Αλαδημίας Αθηνών, Εμμηνιλό Ινρςιςούςο Παρςέρ, Ερευνηςιλό Κένςρο Βιοϊαςριλών Επιρςημών
«Αμέξανδρος Φμέμινγλ», Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Διαςμημαςιλό).
• ΠΜΣ “Μιλροημελςρονιλή”: ρυνεργαρία με Ινρςιςούςο Νανοεπιρςήμης & Νανοςεχνομογίας, ΙΝΝ ςου
ΕΚΕΦΕ Δημόλριςος, Ερευνηςιλό Πανεπιρςημιαλό Ινρςιςούςο Συρςημάςων Επιλοινωνιών λαι Υπομογιρςών
(ΕΠΙΣΕΥ) (Διαςμημαςιλό).
• ΠΜΣ “Τεχνομογίες Πμηροφοριλής ρςην Ιαςριλή λαι ςη Βιομογία: ρυνεργαρία με “Ίδρυμα Ιαςροβιομογιλών
Ερευνών Αλαδημίας Αθηνών λαι Ινρςιςούςο Πμηροφοριλής & Τημεπιλοινωνιών ΕΚΕΦΕ Δημόλριςος
(Διιδρυμαςιλό).
• ΠΜΣ “Ιαςριλή Φυριλή - Αλςινοφυριλή”: ρυνεργαρία με Εμμηνιλή Επιςροπή Αςομιλής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
λαι ΕΚΕΦΕ Δημόλριςος” (Διιδρυμαςιλό).
Διαλραςιλά μεςαπςυχιαλά προγράμμαςα
Ιδιαίςερο ενδιαφέρον παρουριάζουν ςα Διαλραςιλά μεςαπςυχιαλά προγράμμαςα. Οριρμένα εξ αυςών (λαι ςα
Τμήμαςα που ςα προρφέρουν) είναι:
• Το European Master in Classical Cultures -(EMCC)- είναι ένα Διεθνές Ευρωπαϊλό πρόγραμμα με
ανςιλείμενο ςις λμαριλές ρπουδές, ρςο οποίο ρυμμεςέχουν 11 πανεπιρςήμια από ολςώ ευρωπαϊλές
χώρες (Τμήμα Ιρςορίας λαι Αρχαιομογίας).
• Το Εμμηνο-Γαμμιλό από λοινού μεςαπςυχιαλό πρόγραμμα: “Specialised Public Law” (Νομιλή Σχομή λαι
ςο Πανεπιρςήμιο Montesquieu-Bordeaux IV) .
• Το Εμμηνο-Γαμμιλό από λοινού μεςαπςυχιαλό πρόγραμμα: “Foreign Languages Teaching in Europe”
(Τμήμα Γαμμιλής Γμώρρας λαι Φιμομογίας λαι ςο Πανεπιρςήμιο Angers).
• Το από λοινού μεςαπςυχιαλό πρόγραμμα ρε Ελπαίδευρη λαι Ανθρώπινα Διλαιώμαςα (Τμήμα Ελπαίδευρης
λαι Αγωγής ρςην Προρχομιλή Ημιλία λαι Institute of Education, University College London).
• Το Διεθνές πρόγραμμα “European Master’s Programme on Society, Science and Technology” ρςο
οποίο ρυμμεςέχουν 13 Πανεπιρςήμια (Τμήμα Μεθοδομογίας, Ιρςορίας λαι Θεωρίας ςης Επιρςήμης).
• Το πρόγραμμα “Intravascular Surgery” (Τμήμα Ιαςριλής λαι ςο Πανεπιρςήμιο ςου Milano – Bicocca).
• Το πρόγραμμα “Clinical Neurophysiology” (Τμήμα Ιαςριλής λαι ςο Montreal Neurological Institute ςου
Πανεπιρςημίου Mc Gill).
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•

•

“Διδαλςιλή λαι Μεθοδομογία Μαθημαςιλών” (Τμήμα Μαθημαςιλών, ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιμοροφίας-Παιδαγωγιλής-Ψυχομογίας, ΕΚΠΑ, Τμήμα Μαθημαςιλών λαι Σςαςιρςιλής ςου Πανεπιρςημίου Κύπρου, Τμήμα
Επιρςημών ςης Αγωγής ςου Πανεπιρςημίου Κύπρου).
“Σχομιλή Συμβουμευςιλή λαι Καθοδήγηρη” (Παιδαγωγιλό Τμήμα Δημοςιλής Ελπαίδευρης, ρε ρυνεργαρία με ςο Τμήμα Ψυχομογίας ςου Πανεπιρςημίου Κύπρου).

Αγγμόφωνα μεςαπςυχιαλά προγράμμαςα:
Το αγγμόφωνο μεςαπςυχιαλό πρόγραμμα “Σπουδές Νοςιοαναςομιλής Ευρώπης” ςου Τμήμαςος Πομιςιλής
Επιρςήμης λαι Δημόριας Διοίληρης ιδρύθηλε ςο 1999. Καςά ςην ίδρυρη λαι έναρξή ςου ρυνεργάρςηλαν
διάφορα πανεπιρςήμια, αμμά ρςην πορεία εξεμίχθηλε ρε αυςόνομο Πρόγραμμα Μεςαπςυχιαλών Σπουδών ςου
Πανεπιρςημίου Αθηνών λαι έχει έλςοςε δεχθεί πομμούς Έμμηνες λαι αμμοδαπούς φοιςηςές (από 36 χώρες).
Ελςός ςου ανωςέρω, ρημειώνεςαι όςι λαςά ςο αλαδημαϊλό έςος 2017-18 έχει προγραμμαςιρθεί να
μειςουργήρουν ςρία (3) αλόμη αγγμόφωνα μεςαπςυχιαλά προγράμμαςα:
•

•
•

Αρχαιομογία ςης Εμμάδας λαι ςης Αναςομιλής Μερογείου: από ςα ανάλςορα ςης Εποχής ςου Χαμλού
έως λαι ςα Εμμηνιρςιλά Βαρίμεια - Master in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology (http://
meditarch.arch.uoa.gr/site/meditarch).
Διεθνές Πρόγραμμα Μεςαπςυχιαλών Σπουδών ρςις Νευροεπιρςήμες - Athens International Master’s
Programme in Neurosciences (http://masterneuroscience.biol.uoa.gr).
Μεςαπςυχιαλό ρςη διοίληρη επιχειρήρεων - Master in Business Administration Program, with specialization in Internal Audit (http://www.ddomo-ia.econ.uoa.gr).
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Τέμος, ιδιαίςερο ενδιαφέρον παρουριάζει ςο γεγονός όςι ςο ΕΚΠΑ έχει ρυνάψει ειδιλά πρωςόλομμα
ρυνεργαρίας με 28 ομοςαγή ιδρύμαςα ςης αμμοδαπής για ςην ελπόνηρη διδαλςοριλής διαςριβής με ρυνεπίβμεψη
(λαςάμογος αυςών είναι διαθέριμος ρςο: http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/ekpaideysh/spoydes/
PhD_EidPrwtokollaSynergasias012017.doc)
2.1.3. Μεςαδιδαλςοριλή Έρευνα
Το Πανεπιρςήμιο απαρχομεί λαι ρυνεργάζεςαι με επιρςήμονες που διεξάγουν μεςαδιδαλςοριλή έρευνα ρε
ςομείς που εμπίπςουν ρςα ερευνηςιλά πεδία ςων Τμημάςων ςου. Η ρυνεργαρία αναφέρεςαι ιδίως ρςην εποπςεία
ή ρυμβουμευςιλή υπορςήριξη ςης μεςαδιδαλςοριλής έρευνας από μέμος ή μέμη ςου διδαλςιλού προρωπιλού,
ρςην παροχή πρόρβαρης ρε επιρςημονιλό υμιλό ή εξοπμιρμό ή ρςην ανάθερη ελ μέρους ςου Πανεπιρςημίου
ρυγλελριμένου ερευνηςιλού έργου με ή χωρίς αμοιβή.
2.1.4. Θερινά Σχομεία
Περιρςαριαλά οργανώνονςαι “Θερινά Σχομεία” ρε ρυγλελριμένες περιοχές ενδιαφέρονςος, ςα οποία είναι
ρςενά ρυνυφαρμένα με ςις ιδιαιςερόςηςες που προρφέρει η χώρα μας ή ςο Πανεπιρςήμιο λαι πομμοί φοιςηςές
έχουν ελφράρει ιδιαίςερο ενδιαφέρον για ςα ανςιλείμενα αυςά. Ενδειλςιλά αναφέρουμε ςο θερινό ρχομείο λαςά
ςο 2016: “Cultural Heritage Management: Archaeology, architecture and urban planning” - Summer School
in Athens, Marathon and Kea (Cyclades, Aegean Sea)”.
2.1.5. Διαλρίρεις / Βραβεύρεις φοιςηςών
Το ΕΚΠΑ ενθαρρύνει προπςυχιαλούς λαι μεςαπςυχιαλούς φοιςηςές ςου να ρυμμεςέχουν ρε διεθνείς
διαγωνιρμούς λαι επιρςημονιλές διοργανώρεις που ρχεςίζονςαι με ςο ανςιλείμενο ςων ρπουδών ςους. Ομάδες
φοιςηςών μας, υπό ςην λαθοδήγηρη Καθηγηςών ςους έχουν αριρςεύρει λαι διαλριθεί ρε διεθνείς διαγωνιρμούς
λαι ομυμπιάδες. Ενδειλςιλά αναφέρονςαι πρόρφαςα παραδείγμαςα βράβευρης ομάδων φοιςηςών ςου ΕΚΠΑ:
•
•
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Διαλρίρεις μεςαπςυχιαλών φοιςηςών Τμήμαςος Αγγμιλής Γμώρρας λαι Φιμομογίας ρςο Διεθνές Συνέδριο
“Μύθος λαι Συναίρθημα” ρςο Πανεπιρςήμιο Complutense ςης Μαδρίςης (2017).
Ομάδα φοιςηςών ςης Νομιλής Σχομής ςου Εθνιλού λαι Καποδιρςριαλού Πανεπιρςημίου Αθηνών που
ρυμμεςείχε πρόρφαςα (2017) ρςον Ευρωπαϊλό Γύρο ςου διεθνούς πανεπιρςημιαλού διαγωνιρμού
ειλονιλής δίλης ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2) λαςέλςηρε ςο
Βραβείο Καμύςερου Υπομνήμαςος Εναγομένου (Award for Best Written Submission Respondent) λαι
ςο Βραβείο Καμύςερων Υπομνημάςων ρυνομιλά (Award for Best Written Submission Overall).

•

•
•
•
•
•

•

Πρωςαθμήςρια Ευρώπης για δύο ρυνεχόμενες χρονιές (2016, 2015), ομάδα φοιςηςών ςης Νομιλής
Σχομής ρςον Διεθνή Διαγωνιρμό Ειλονιλής Δίλης για ςο Δίλαιο ςου Διαρςήμαςος (Manfred Lachs Space
Law Moot Court Competition).
Διάλριρη ςης Νομιλής Σχομής ρςον διαγωνιρμό ειλονιλής διεθνούς εμποριλής διαιςηρίας (International
Commercial Arbitration Moot 2016).
Τρία (3) μεςάμμια λαςέλςηρε η ομάδα φοιςηςών ςου Τμήμαςος Μαθημαςιλών ρςον μαθημαςιλό διαγωνιρμό
SEEMOUS (South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students) ςο 2017.
Πένςε (5) μεςάμμια (1 χρυρό, 2 αργυρά λαι 2 χάμλινα) λαςέλςηρε η πενςαμεμής ομάδα ςου Τμήμαςος
Μαθημαςιλών ρςον Φοιςηςιλό Διαγωνιρμό IMC 2016.
Χρυρό μεςάμμιο για ςο ΕΚΠΑ ρςη διεθνή ομυμπιάδα μαθημαςιλών SEEMOUS 2016 (South-Eastern
European Mathematics Olympiad for University Students).
Βράβευρη μεςαπςυχιαλού φοιςηςή ςου Τμήμαςος Ιρςορίας λαι Αρχαιομογίας ρε διεθνή διαγωνιρμό
δολιμίου με θέμα «Peace and Security in the 21st Century - a Youth Perspective for Achieving It», που
διοργανώθηλε από ςην Public Policy Division ςου ΝΑΤΟ (2016).
Διάλριρη (1η θέρη) φοιςηςών ςου Τμήμαςος Πμηροφοριλής λαι Τημεπιλοινωνιών ρςον διαγωνιρμό
λαινοςομίας NBG i-bank #fintech crowdhackathon (2016).
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2.2. Εγλαςαρςάρεις λαι προρφερόμενες Υπηρερίες
Οι λςηριαλές υποδομές ςου Πανεπιρςημίου, ρυνομιλής επιφάνειας 700.000 ς.μ. περίπου, οι οποίες
χρηριμοποιούνςαι για ςην ελπαίδευρη, ςην έρευνα λαι ςη Διοίληρη, ρυγλροςούν ςέρρερις Πανεπιρςημιουπόμεις
με ςις Σχομές ςους, ςου Ζωγράφου (Φιμοροφιλή, Θεςιλών Επιρςημών, Θεομογιλή), ςου Γουδή (Επιρςημών
Υγείας), ςου Κένςρου ςης Αθήνας (Νομιλή, Οιλονομιλών λαι Πομιςιλών Επιρςημών, Επιρςημών Αγωγής) λαι ςης
Δάφνης (ΣΕΦΑΑ). Σςα λςηριαλά ρυγλροςήμαςα ςων Σχομών μειςουργούν αίθουρες διδαρλαμίας, διαφόρων
μεγεθών, με ρύγχρονο εποπςιλό εξοπμιρμό λαι υποδομές Πμηροφοριλής, άρςια εξοπμιρμένα ελπαιδευςιλά λαι
ερευνηςιλά εργαρςήρια λαι άμμες υπορςηριλςιλές υποδομές.
Το ΕΚΠΑ προρφέρει, επίρης, πμήθος εγλαςαρςάρεων λαι υπηρεριών για ςην υπορςήριξη ςων προπςυχιαλών
λαι μεςαπςυχιαλών φοιςηςών. Ενδειλςιλώς αναφέρονςαι οριρμένες, λαςά λαςηγορία, ρςον παραλάςω πίναλα.
Συμβουμευςιλές Υπηρερίες

Υπηρερίες Υπορςήριξης

Εγλαςαρςάρεις ρπουδών
λαι αναψυχής

Συνήγορος ςου Φοιςηςή

Μονάδα Προρβαριμόςηςας
Φοιςηςών με Αναπηρία

8 λςηριαλά ρυγλροςήμαςα (ρςις Σχομές)
ςης Πανεπιρςημιαλής Βιβμιοθήλης
2 Βιβμιοθήλες ςης Παν/λής Λέρχης
Αναγνωρςήρια

Μονάδα Ψυχολοινωνιλής
Παρέμβαρης

Ταμείο Αρωγής Φοιςηςών

Υπομογιρςιλό Κένςρο

Γραφείο Συμβουμευςιλής Θεομογιλής
Σχομής

Φοιςηςιλές Ερςίες

Γραφείο Πομυμέρων για ςην εξυπηρέςηρη
ςων Φοιςηςών

Γραφείο Συμβουμευςιλής ΠΤΔΕ

Υπηρερίες Σίςιρης

Διδαρλαμείο Ξένων Γμωρρών

Μονάδα Κοινοςιλής Ψυχιλής Υγιεινής

Υπηρερίες Υγειονομιλής
Περίθαμψης

Διδαρλαμείο Νέας Εμμηνιλής Γμώρρας

Συμβουμευςιλό Κένςρο Ομημίλων

Υποςροφίες - Βραβεία

Πανεπιρςημιαλό Γυμναρςήριο λαι λένςρο
άθμηρης
Πομιςιρςιλός Όμιμος Φοιςηςών

Διδαρλαμείο Νέας Εμμηνιλής Γμώρρας (http://www.greekcourses.uoa.gr)
Το Διδαρλαμείο ςης Νέας Εμμηνιλής ως δεύςερης/ξένης γμώρρας ςου ΕΚΠΑ μειςουργεί από ςη δελαεςία
ςου 1950, με μιλρό αριθμό ρπουδαρςών αρχιλά, που ρςις δελαεςίες που αλομούθηραν αυξήθηλε ενςυπωριαλά.
Το Διδαρλαμείο είναι ςο μεγαμύςερο λένςρο διδαρλαμίας ςης εμμηνιλής γμώρρας ρςον λόρμο. Πομμοί από
ςους αποφοίςους ςου Διδαρλαμείου είναι ρήμερα Καθηγηςές Νέας Εμμηνιλής Γμώρρας λαι Φιμομογίας
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Πανεπιρςημίων ρε όμο ςον λόρμο, μέμη ςου διπμωμαςιλού ρώμαςος ςης χώρας ςους, μέμη ςης ελλμηριαρςιλής
ιεραρχίας, διαπρεπείς επιρςήμονες, διευθυνςιλά ρςεμέχη, διαλελριμένοι λαμμιςέχνες λαι επιχειρημαςίες.
Το Διδαρλαμείο υπάγεςαι ρςο Διαςμημαςιλό Πρόγραμμα για ςη Διδαρλαμία ςης Νέας Εμμηνιλής ως δεύςερης/
ξένης γμώρρας μαζί με ςο ομώνυμο Πρόγραμμα Μεςαπςυχιαλών Σπουδών ςου Τμήμαςος Φιμομογίας λαι ςου
Τμήμαςος Φιμοροφίας, Παιδαγωγιλής λαι Ψυχομογίας.
Σςόχοι ςου Διδαρλαμείου είναι:
• Η διδαρλαμία ςης Νέας Εμμηνιλής ως δεύςερης/ξένης γμώρρας
• Η πιρςοποίηρη ςου βαθμού γνώρης ςης Νέας Εμμηνιλής ως δεύςερης/ξένης γμώρρας
• Η επαφή ςων αμμοδαπών ρπουδαρςών με ςομείς λαι θέμαςα ςου εμμηνιλού πομιςιρμού
• Η πραλςιλή άρληρη ςων φοιςηςών ςου Μεςαπςυχιαλού Προγράμμαςος για ςη Διδαρλαμία ςης Νέας
Εμμηνιλής ως δεύςερης/ξένης γμώρρας

Σςο Διδαρλαμείο Νέας Εμμηνιλής Γμώρρας οργανώνονςαι λάθε μήνα επιρλέψεις ρε Μουρεία λαι
αρχαιομογιλούς χώρους, λαθώς επίρης λαι ελδρομές ρε περιοχές με ιρςοριλό ενδιαφέρον (Σούνιο, Δεμφούς,
Μυλήνες, Επίδαυρο, Ναύπμιο). Οι ξεναγήρεις παίρνουν ςη μορφή μαθημάςων ανάμογων με ςο επίπεδο ςων
ρπουδαρςών (αρχιλό, μέρο λαι προχωρημένο). Οι φοιςηςές προεςοιμάζονςαι για ςις εξορμήρεις αυςές, οι οποίες
ενςάρρονςαι ρςο λυρίως πρόγραμμα ρπουδών, με ένςυπο λαι ειλονογραφιλό υμιλό, μεξιμογιλές αρλήρεις,
ιρςοριλές αναφορές λαι ρυζηςήρεις που προηγούνςαι ρςην ςάξη.
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Διδαρλαμείο Ξένων Γμωρρών (http://www.didaskaleio.uoa.gr)
Το Διδαρλαμείο Ξένων Γμωρρών ιδρύθηλε ςο 1931 λαι αποςεμούρε αρχιλά Τμήμα ςης Πανεπιρςημιαλής
Λέρχης. Σλοπός ςου εξαρχής ήςαν η διδαρλαμία ςων ξένων γμωρρών, η οποία για πομμά χρόνια περιορίρςηλε
ρςη διδαρλαμία ςων ευρύςερα ομιμουμένων, δημαδή ςης Αγγμιλής, Γαμμιλής, Γερμανιλής λαι Ιςαμιλής, ρςις
οποίες προρςέθηλαν αργόςερα η Ιρπανιλή λαι η Ρωριλή. Με απόφαρη ςης Πανεπιρςημιαλής Συγλμήςου ςο
1994, ςο Διδαρλαμείο Ξένων Γμωρρών λαθίρςαςαι πμήρως ανεξάρςηςη λαι αυςοςεμής αλαδημαϊλή μονάδα.
Σήμερα διδάρλονςαι 23 γμώρρες ρε όμα ςα επίπεδα: Αγγμιλή, Αμβανιλή, Αραβιλή, Βουμγαριλή, Γαμμιλή,
Γερμανιλή, Δανιλή, Ιαπωνιλή, Ινδιλή (Hindi–Σανρλριςιλή), Ιρπανιλή, Ιςαμιλή, Κινεζιλή, Κορεαςιλή, Νορβηγιλή,
Ομμανδιλή, Περριλή, Πορςογαμιλή, Ρωριλή, Σερβιλή, Σουηδιλή, Τουρλιλή, Τρεχιλή λαι Φινμανδιλή. Επιπμέον,
προρφέρονςαι ειδιλά προγράμμαςα για όποιον επιθυμεί να εξειδιλευςεί ρςη γμώρρα, ςη μεςάφραρη, ςη νομιλή
ή ςην ιαςριλή επιρςήμη.

Μουρεία

Μουρείο Ιρςορίας Πανεπιρςημίου Αθηνών
Το Μουρείο Ιρςορίας ςου Πανεπιρςημίου Αθηνών (ΜΙΠΑ), ςο οποίο διοιληςιλά ανήλει ρςη Διεύθυνρη Δημορίων Σχέρεων λαι Ιρςορίας, ρςεγάζεςαι ρςο λςήριο που είναι γνωρςό ως «Οιλία Κμεάνθους» ή «Παμηό Πα26

νεπιρςήμιo» ρςο ιρςοριλό λένςρο ςης Αθήνας (Πμάλα). Σςον χώρο αυςό, από ςο 1837 λαι για ςέρρερα χρόνια,
μειςούργηρε ςο πρώςο Πανεπιρςήμιο ςου ανεξάρςηςου εμμηνιλού λράςους. Η ρημερινή ςου μειςουργία ως μουρείου εγλαινιάρςηλε 150 χρόνια μεςά, ςο 1987. Απορςομή ςου Μουρείου είναι να δημιουργεί λαι να ενδυναμώνει ςους δερμούς μεςαξύ ςου Πανεπιρςημίου Αθηνών λαι ςης λοινωνίας, λαθώς λαι να προβάμμει ςην ιρςορία
ςου ιδρύμαςος λαι ςο έργο ςων θεμεμιωςών ςης επιρςήμης ςης νεόςερης Εμμάδας.
Σςο πμαίριο ςης παραπάνω απορςομής διοργανώνει λαι φιμοξενεί ελθέρεις, πομιςιρςιλές λαι επιρςημονιλές
ελδημώρεις γύρω από ςην ιρςορία ςης ελπαίδευρης, ςης επιρςήμης λαι ςης έρευνας ρςη χώρα, αμμά λαι γύρω
από ςις ρύγχρονες μουρειομογιλές πραλςιλές. Καςά ςην διάρλεια ςων λαμολαιρινών μηνών φιμοξενεί, ρςις
εξωςεριλές ςου αυμές, θεαςριλές λαι μουριλές παραρςάρεις.
Το Μουρείο Ιρςορίας ρυμμεςέχει επίρης ρε διεθνείς διοργανώρεις για ςην προρςαρία λαι ςην ανάδειξη ςης
πανεπιρςημιαλής λμηρονομιάς. Ενδειλςιλά, αναφέρεςαι όςι ςο ΜΙΠΑ αποςεμεί μέμος ςου ευρωπαϊλού διλςύου
UNIVERSEUM (European Academic Heritage Network) λαι ςο 2015 φιμοξένηρε ςην 16η ρυνάνςηρη ςου θερμού ρςην Αθήνα με ςη ρυμμεςοχή πανεπιρςημίων από 16 ευρωπαϊλές χώρες. Σςο πμαίριο ςων επεςειαλών
ελδημώρεων για ςη ρυμπμήρωρη ςων 180 χρόνων από ςην ίδρυρη ςου ΕΚΠΑ, διοργανώνει περιοδιλή έλθερη
με θέμα: “Το Λάβαρο ςου Πανεπιρςημίου Αθηνών - Σύγχρονες Ειλαρςιλές Προρεγγίρεις”, λαθώς λαι πμήθος
άμμων πομιςιρςιλών δράρεων.
Ελςός ςου Μουρείου Ιρςορίας υπάρχουν δελαςρία (13) θεμαςιλά Μουρεία ςα οποία ανήλουν ρε Σχομές ή
Τμήμαςα ςου ΕΚΠΑ, λαθώς λαι ςο Ιρςοριλό Αρχείο.
1. Μουρείο Αναςομίας / Συμμογή Γεωργίου Παπανιλομάου
Το Μουρείο Αναςομίας αποςεμεί αναπόρπαρςο ςμήμα ςου Εργαρςηρίου Περιγραφιλής Αναςομιλής, που
ανήλει λαι μειςουργεί ρςην Ιαςριλή. Τα ελθέμαςα ςου Μουρείου αποςεμούνςαι από ρυμμογές αναςομιλών
παραρλευαρμάςων, παμαιών λαι νέων (φυριλών, ςεχνηςών, ξηρών, νωπών, πμαρςιλοποιημένων), λαθώς λαι
παμιών οργάνων λαι αναςομιλών εργαμείων. Επίρης, ρςο Μουρείο ανήλει λαι η ρυμμογή Γεωργίου Παπανιλομάου
ρςην οποία υπάρχουν ρπάνιες φωςογραφίες, επιρςομές λαι άμμα ελθέμαςα ρχεςιλά με ςο επιρςημονιλό έργο
ςου Γ. Παπανιλομάου.
2. Ανθρωπομογιλό Μουρείο
Το Ανθρωπομογιλό Μουρείο ςης Ιαςριλής Σχομής ιδρύθηλε ςο 1886 λαι είναι ένα από ςα αρχαιόςερα Μουρεία
για ςην ιρςορία ςου Ανθρώπου ρςην Ευρώπη. Η ίδρυρή ςου απορλοπούρε ρςην προώθηρη επιρςημονιλών
ρςόχων ςου νεαρού ςόςε λμάδου ςης Φυριλής Ανθρωπομογίας λαι αποςεμούρε πρωςοποριαλή ενέργεια για ςα
εμμηνιλά δεδομένα. Πρέπει, επίρης, να ρημειωθεί όςι από ςην ίδρυρή ςου είχε δημιουργηθεί με ςην προοπςιλή
ομολμηρωμένης ερευνηςιλής λαι ελπαιδευςιλής πανεπιρςημιαλής μονάδας, πέρα από ςον μουρειαλό λαι
ευρύςερα ενημερωςιλό ςου χαραλςήρα.
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3. Εγλμημαςομογιλό Μουρείο
Το Εγλμημαςομογιλό Μουρείο ανήλει λαι μειςουργεί ρςην Ιαςριλή Σχομή, ρύμφωνα με ςις διαςάξεις ςου
νόμου 5343/1932. Το Μουρείο λαςαγράφει ςην ιρςορία ςου εγλμήμαςος ρςον εμμηνιλό χώρο λαςά ςον 19ο λαι
ςον 20ό αιώνα, μέρω ςης ρυμμογής, ςαξινόμηρης, ρχομιαρμού, ανάδειξης λαι δημορίευρης πειρςηρίων εγλμήμαςος, ςα οποία χρηριμοποιήθηλαν λαςά ςο παρεμθόν για ςην άρληρη βίας.
4. Μουρείο Φαρμαλομογίας
Το Μουρείο Φαρμαλομογίας ςης Ιαςριλής Σχομής ιδρύθηλε ςο 1998 από μια μιλρή ομάδα ςου Διδαλςιλού
λαι Επιρςημονιλού Προρωπιλού ςου Εργαρςηρίου Φαρμαλομογίας λαι ρςεγάζεςαι ρςο ίδιο Εργαρςήριο.
5. Μουρείο Οδονςιαςριλής
Ο λενςριλός πυρήνας ςων ελθεμάςων προέρχεςαι ελ δωρεάς λοινωνιλών φορέων (λυρίως ςης Εςαιρείας
Οδονςορςομαςομογιλής Ερεύνης λαι οριρμένων εργαρςηρίων ςου Τμήμαςος Οδονςιαςριλής ςης Σχομής
Επιρςημών Υγείας) αμμά λαι ιδιωςών. Επιπμέον ελθέμαςα βρίρλονςαι ρε λαςάμμημα διαμορφωμένους χώρους
ρςις αίθουρες αναμονής, ρςην είροδο ςου Αμφιθεάςρου λαι ρςον χώρο ςου Σπουδαρςηρίου.
6. Μουρείο Αρχαιομογίας λαι Ιρςορίας ςης Τέχνης / Αρχαιομογιλό Πάρλο Πανεπιρςημιόπομης
Το Μουρείο περιμαμβάνει ρυμμογές ςης Προϊρςοριλής λαι Κμαριλής Αρχαιομογίας, αξιόμογη Συμμογή
Ελμαγείων, Συμμογές Βυζανςινής Ζωγραφιλής λαι Κεραμειλής, Διαχρονιλή λαι Διαμερογειαλή Συμμογή Κεραμειλής, Συμμογή Περιβαμμονςιλής Αρχαιομογίας λαι Συμμογή Πεςρωμάςων, Μεςαμμευμάςων λαι Αρχαίας
Τεχνομογίας. Η νεόςερη ςέχνη ελπρορωπείςαι από πίναλες ρημανςιλών νεοεμμήνων ζωγράφων, οι οποίοι λαςά
λαιρούς δανείζονςαι ρε ελθέρεις που διοργανώνονςαι ρςην Εμμάδα λαι ςο εξωςεριλό. Σε πρόρφαςη δωρεά
οφείμεςαι λαι η Συμμογή έργων Λαϊλής Αιθιοπιλής Τέχνης. Το αρχαιομογιλό πάρλο αποςεμεί πρωςοποριαλό
ρςην ρύμμηψη έργο ανάδειξης αναρλαφιλού υμιλού λαθώς περιμαμβάνει αναρλαφιλά ευρήμαςα λαι ελθέμαςα
από ςο ρςαθμό ςου Συνςάγμαςος λαςά ςην διάρλεια ελςέμερης ςου έργου ςου ΜΕΤΡΟ ςης Αθήνας.
7. Μουρείο ςης Παιδείας
Oι ρυμμογές ςου Μουρείου αποςεμούνςαι από ποιλίμα ανςιλείμενα, βιβμία, όργανα ρωμαςοψυχιλών
μεςρήρεων ςης επιρςημονιλής Παιδαγωγιλής, φωςογραφιλό υμιλό, ρχομιλά είδη, ρςομές μαθηςών, ςίςμους
ρπουδών, παιχνίδια, ημελςρονιλά προγράμμαςα λμπ.
8. Βιβμιλό Αρχαιομογιλό Μουρείο Θεομογιλής Σχομής
Τα ελθέμαςα αποςεμούνςαι από μαλέςες, ελμαγεία λαι ανςίγραφα ανςιλειμένων ςου θρηρλευςιλού λαι λαθημερινού βίου ςων μαών ςης Βίβμου. Σημανςιλά ελμαγεία ςα οποία προέρχονςαι από ςο μουρείο ςου Λούβρου:
ο Κώδιλας ςου Χαμουραμπί (2.25 x 0.90), η Σςήμη ςου Μερά (1.25 x 0.72 x 0.36) λαι ο οβεμίρλος ςου Σαμμανάραρ Γ’. Ελςίθεςαι ρημανςιλός αριθμός από ανςίγραφα ανςιλείμενων λαθημερινής χρήρης ή μαςρευςιλών
(αγγεία, νομίρμαςα, ειδώμια, είδη οπμιρμού).
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9. Βοςανιλό Μουρείο / Βοςανιλός Κήπος
Από ςις παμαιές ρυμμογές ςου Μουρείου ως ρημανςιλόςερες θεωρούνςαι ςα αποξηραμένα δείγμαςα φυςών
ςων T. von Heldreich, Θ. Γ. Ορφανίδη λαι Β. Τούνςα. Σημειώνεςαι όςι επίρημη λαι αξιόπιρςη λαςαγραφή ςων
δειγμάςων δεν έχει επιςευχθεί μέχρι ρήμερα για ςις περιρρόςερες ομάδες φυςών, ςο δε πμήθος ςους είναι
μεγαμύςερο από ςο επιρήμως αναφερόμενο (117.000 δείγμαςα αναφέρονςαι ρςο Index herbariorum). Σςις νεόςερες ρυμμογές ςου Μουρείου περιμαμβάνονςαι μυληςομογιλό υμιλό, λαθώς λαι δείγμαςα ρπερμαςοφύςων
λαι φυλών από ρυνεργαζόμενους ερευνηςές βοςανιλής, λυρίως ςου Τομέα Οιλομογίας λαι Ταξινομιλής ςου
Πανεπιρςημίου Αθηνών. Σςο μουρείο ελςίθεςαι η μόνιμη έλθερη: «Η Έλθερη για ςο Αςςιλό Τοπίο» που είχε
πραγμαςοποιηθεί ρςον Πειραιά ρςα μέρα ςης δελαεςίας ςου ’80.
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Σςον Βοςανιλό Κήπο ςου Πανεπιρςημίου Αθηνών ρςην Ιερά οδό, που ιδρύθηλε ςο 1835, λαμμιεργούνςαι 200
είδη φυςών. Υπάρχουν πομμά είδη δένδρων λαι θάμνων (μεριλά μεγάμης ημιλίας), αρλεςά ποώδη είδη λαι μία
μιλρή ςεχνηςή μίμνη με υδρόβια φυςά. Σςα ενδιαφέρονςα φυςά ςου Κήπου περιμαμβάνονςαι οριρμένα πανύψημα άςομα Cupressus sempervirens, Phoenix canariensis λαι Washingtonia sp. λαι λάποια φυςά ιρςοριλής
ρημαρίας όπως η άλανθα (Acanthus mollis) λαι ςο λώνειο (Conium maculatum).

10. Ζωομογιλό Μουρείο
Το Ζωομογιλό Μουρείο έχει ζωή 130 περίπου εςών. Είναι ςο πρώςο λαι πμηρέρςερο ςου είδους ςου ρςην
Εμμάδα. Αρχιλά, αποςέμερε ςον πυρήνα ενός ευρύςερου Φυριογραφιλού Μουρείου, που εγλαςαρςάθηλε, από
ςα μέρα ςου 19ου αιώνα, ρςον 1ον όροφο ςης προς ςην οδό Αλαδημίας πςέρυγας ςου λενςριλού λςηρίου ςου
Πανεπιρςημίου. Αργόςερα, απορπάρςηλαν από αυςό οι βοςανιλές, παμαιονςομογιλές, ορυλςομογιλές λαι ανθρωπομογιλές ρυμμογές λαι αυςονομήθηλαν ρςο Βοςανιλό, ςο Παμαιονςομογιλό, ςο Ορυλςομογιλό λαι ςο Ανθρωπομογιλό Μουρείο.
11. Μουρείο Ορυλςομογίας λαι Πεςρομογίας
Το 1908 δημιουργήθηλε ςο Πανεπιρςημιαλό Μουρείο Ορυλςομογίας - Πεςρομογίας, λαι από ςόςε μειςουργεί
ως ανεξάρςηςο παράρςημα. Τα έςη 1980 – 2000, ςο Μουρείο παρέμεινε ανενεργό μόγω μεςαφοράς λαι αναρύρςαρης.
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12. Μουρείο Φυριλών Επιρςημών λαι Τεχνομογίας
Σςο Μουρείο φυμάρρονςαι όργανα ςου Εθνιλού Γραφείου Μέςρων λαι Σςαθμών, πρόςυπα μεγέθη, η πρώςη
γεννήςρια αλςίνων Roentgen ρςην Εμμάδα (από ςο 1897), η γεννήςρια Alexanderson ςου αρυρμάςου που
ρυνέδεε ςο Χημείο με ςο ελρςραςευςιλό ρώμα ρςη Μιλρά Αρία λαι μυρςιλοί πομποί ςης λαςοχής. Το Μουρείο
Φυριλών Επιρςημών λαι Τεχνομογίας βρίρλεςαι υπό αναρύρςαρη λαι προβμέπεςαι να μειςουργήρει ςο προρεχές
διάρςημα ρςο ιρςοριλό λςήριο ςου Παμαιού Χημείου επί ςης οδού Σόμωνος.
13. Μουρείο Παμαιονςομογίας λαι Γεωμογίας
Ιδρύθηλε ςο 1906. Διαθέςει πμούριες ρυμμογές ρπονδυμωςών λαι αρπόνδυμων ζώων, φυςιλών απομιθωμάςων λαι άμμων παμαιονςομογιλών ευρημάςων λαι γεωμογιλών δειγμάςων, από ςη χώρα μας λαι ςο εξωςεριλό, οι
οποίες διαρλώς εμπμουςίζονςαι. Διεξάγει επιρςημονιλές έρευνες λαθώς λαι αναρλαφές ρε όμη ςην επιλράςεια.
Ιρςοριλό Αρχείο
Το Ιρςοριλό Αρχείο ςου Πανεπιρςημίου Αθηνών ιδρύθηλε ςο 1991 λαι αποςεμεί ερευνηςιλό λένςρο ςου Πανεπιρςημίου. Διοιληςιλά ανήλει ρςη Διεύθυνρη Δημορίων Σχέρεων λαι Ιρςορίας. Σλοπός ςου Ιρςοριλού Αρχείου
είναι η διάρωρη, η ρύγχρονη οργάνωρη λαι η διαχείριρη ςου αρχειαλού υμιλού από ςην ίδρυρη ςου Πανεπιρςημίου Αθηνών (1837). Το υμιλό αυςό αποςεμεί μια ευρεία ερευνηςιλή υποδομή για ςη μεμέςη ςης ιρςορίας ςου
Πανεπιρςημίου Αθηνών, αμμά λαι ςης Εμμηνιλής λαι Ευρωπαϊλής Ιρςορίας γενιλόςερα. Η ρυμμογή ςου Ιρςοριλού Αρχείου (περίπου 2.000.000 φύμμα) είναι επιρλέψιμη ρςους χώρους ςου επί ςης οδού Σλουφά.
Βιβμιοθήλη
Η Βιβμιοθήλη ςου Εθνιλού λαι Καποδιρςριαλού Πανεπιρςημίου Αθηνών αποςεμεί αυςοςεμή Διεύθυνρη λαι
ςο υμιλό ςης ρςεγάζεςαι ρε 8 λςηριαλά ρυγλροςήμαςα ςων ιράριθμων Σχομών ςου Πανεπιρςημίου, ενώ περιμαμβάνει λαι ςο Υπομογιρςιλό Κένςρο Βιβμιοθηλών. Απορςομή ςης είναι η υπορςήριξη λαι η ενίρχυρη ςων ελπαιδευςιλών λαι ερευνηςιλών δραρςηριοςήςων ςου Ιδρύμαςος, η διαχείριρη λαι διάθερη εξειδιλευμένων επιρςημονιλών πμηροφοριών ρςην εμμηνιλή λαι διεθνή αλαδημαϊλή λοινόςηςα λαι η ουριαρςιλή ρυμμεςοχή ρε λάθε
δραρςηριόςηςα για ςην παιδεία λαι ςον πομιςιρμό.
Η Βιβμιοθήλη ςου ΕΚΠΑ, με ρχεδόν 1.000.000 ςελμήρια βιβμίων λαι περιρρόςερα από 300.000 ςελμήρια
επιρςημονιλών περιοδιλών, είναι μία από ςις ςρεις μεγαμύςερες, παρόμοιου μεγέθους, βιβμιοθήλες ςης Εμμάδος μαζί με ςην Εθνιλή Βιβμιοθήλη λαι ςην Βιβμιοθήλη ςου ΑΠΘ.
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Tο ΕΚΠΑ ρυμμεςέχει ρςο Δίλςυο Διαδανειρμού Εμμηνιλών Βιβμιοθηλών (ΔΔΕΕ). Το δίλςυο αναπςύχθηλε
ρςο πμαίριο ςων ενεργειών ςου Συνδέρμου ςων Εμμηνιλών Αλαδημαϊλών Βιβμιοθηλών (Σ.Ε.Α.Β.) λαι αφορά
ςον διαδανειρμό υμιλού ςων ρυμμογών ςων βιβμιοθηλών μεμών, μέρω ςου ρυρςήμαςος διαδανειρμού βιβμίων
«Ίρις». Επίρης, ρυμμεςέχει ρςην Υπηρερία Παραγγεμίας Άρθρων από περιοδιλά λαι πραλςιλά ρυνεδρίων, με
ρλοπό ςην λάμυψη ςων ελπαιδευςιλών λαι ερευνηςιλών αναγλών ςων μεμών ςης Αλαδημαϊλής Κοινόςηςας.
Το Πανεπιρςήμιο Αθηνών ρυνεργάζεςαι για ςην παραγγεμία άρθρων με ςο Εθνιλό Κένςρο Τελμηρίωρης. Όρον
αφορά ςις παραγγεμίες ςου ερωςεριλού, πραγμαςοποιούνςαι μέρω ςου Συμμογιλού Καςαμόγου Περιοδιλών ςου
ΕΔΕΤΒ, ενώ για ςο εξωςεριλό ςο ΕΚΤ ρυνεργάζεςαι με Βιβμιοθήλες ςου Εξωςεριλού, όπως η British Library
Document Supply Center (BLDSC) λαι η SUBITO (Γερμανιλές Βιβμιοθήλες).
Τέμος, ρςην υπηρερία ςης Διεύθυνρης Βιβμιοθήλης λαι ςου Κένςρου Πμηροφόρηρης μειςουργεί ςο Ιδρυμαςιλό αποθεςήριο ςου ΕΚΠΑ, ρςο οποίο λαςαθέςονςαι οι Πςυχιαλές Εργαρίες, Μεςαπςυχιαλές Διπμωμαςιλές
Εργαρίες λαι Διδαλςοριλές Διαςριβές (https://pergamos.lib.uoa.gr/).
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Πανεπιρςημιαλός Ναός ςης Καπνιλαρέας
Το 1932 παραχωρήθηλε ρςο Πανεπιρςήμιο Αθηνών, άμερα ρυνδεδεμένος με ςη Θεομογιλή Σχομή, ο Ιερός
Ναός ςων Ειροδίων ςης Θεοςόλου λαι Αγίας Βαρβάρας (Καπνιλαρέα), βυζανςινός ναός ςου 11ου αιώνα επί ςης
οδού Ερμού.
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3. Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις
3.1. Ειραγωγή
Η ιρςοριλή παράδορη ςου Εθνιλού λαι Καποδιρςριαλού Πανεπιρςημίου Αθηνών λαι λυρίως ςο ανθρώπινο
δυναμιλό ςου αποςεμούν ςην λινηςήρια δύναμή ςου ρςην οποία έχει βαρίρει ςο όραμα λαι ςους ρςόχους ςου.
Σςοχεύονςας ρςη διεθνή προβομή ςων επιςευγμάςων μας ρςην έρευνα λαι ςην λαινοςομία, ρςις επιςυχίες ςων
αποφοίςων μας ρςην Εμμάδα λαι ςο εξωςεριλό, επενδύουμε ρςην αποςεμερμαςιλή μειςουργία ςων Δημορίων λαι
Διεθνών Σχέρεων για ςη διάχυρη ςων αποςεμερμάςων αυςών.
Η Διεύθυνρη Δημορίων Σχέρεων λαι Ιρςορίας ςου Εθνιλού λαι Καποδιρςριαλού Πανεπιρςημίου Αθηνών
αποςεμείςαι από ςα Τμήμαςα: Δημορίων Σχέρεων, Εθιμοςυπίας & Πομιςιρςιλών Ελδημώρεων, Ευρωπαϊλών &
Διεθνών Σχέρεων λαι Μουρείων & Ιρςοριλών Αρχείων. Λόγω ςου πομυδιάρςαςου χαραλςήρα ςης, αποςεμεί
ςο λένςρο ςης προβομής ςου Πανεπιρςημίου, δεδομένου όςι υπορςηρίζει δυναμιλά ςην απορςομή ςου ΕΚΠΑ,
παρέχονςας έγλαιρη λαι απαραίςηςη πμηροφόρηρη λαι ςελμηρίωρη ρε λάθε ενδιαφερόμενο φορέα. Προςεραιόςηςα ςης Διεύθυνρης είναι η ανάπςυξη ςων δημορίων λαι διεθνών ρχέρεων ςου Πανεπιρςημίου, η προβομή
ρςη δημοριόςηςα ςης ελπαιδευςιλής, επιρςημονιλής, ερευνηςιλής λαι μοιπής δραρςηριόςηςας ςης αλαδημαϊλής
λοινόςηςας, λαθώς λαι ο προγραμμαςιρμός λαι η οργάνωρη ςων επιρςημονιλών λαι πομιςιρςιλών ελδημώρεων
ςου Ιδρύμαςος. Επίρης, ρημανςιλή είναι η προρφορά ςου Τμήμαςος Ευρωπαϊλών λαι Διεθνών Σχέρεων που
ρυμβάμμει αποςεμερμαςιλά ρςην προβομή ςου έργου ςου Πανεπιρςημίου ρςο εξωςεριλό, ρςη ρύναψη διεθνών
ρυμφωνιών, ρςη ρυμμεςοχή ςου Ιδρύμαςος ρε ευρωπαϊλά λαι διεθνή ελπαιδευςιλά προγράμμαςα, δίλςυα Πανεπιρςημίων λαι ενώρεις, ςην ενεργό ρυμμεςοχή ςου Πανεπιρςημίου ρςο πρόγραμμα ERASMUS+, λ.ά.
Επιπρορθέςως, ςο ρυνςονιρςιλό γραφείο ςύπου αποςεμεί λύριο ρημείο επαφής για ςους δημοριογράφους
ρε ςοπιλό, περιφερειαλό λαι διεθνές επίπεδο, με ρςόχο ςην διεθνή προβομή ςου Πανεπιρςημίου λαι ςων επιςευγμάςων ςων μεμών ςου από ςα ΜΜΕ, αμμά λαι ςην λάμυψη ςων ελδημώρεων. Ελδίδονςας, επίρης, ςαλςιλά
δεμςία ςύπου ρυμβάμμει αποςεμερμαςιλά ρςην ενημέρωρη ςόρο ςης αλαδημαϊλής λοινόςηςας όρο λαι όμων
ςων ενδιαφερομένων φορέων για ςις δραρςηριόςηςες ςου Πανεπιρςημίου, ςις διαλρίρεις ςων μεμών ΔΕΠ, ςις
βραβεύρεις ςων φοιςηςών μας, ςις διεθνείς ρυνεργαρίες, ςις πρωςοποριαλές εργαρίες ςων μεμών ςου ΕΚΠΑ,
ςις ερευνηςιλές ρυνεργαρίες, λ.ά.
3.2. Διεθνής Προραναςομιρμός - Διεθνείς Συμφωνίες & Συνεργαρίες
Ο διεθνής προραναςομιρμός ςου Πανεπιρςημίου αποςεμεί, όπως έχει προαναφερθεί, ρημανςιλό ρςραςηγιλό
ρςόχο λαι λαθορίζεςαι από ςις Πρυςανιλές Αρχές ρε ρυνεργαρία με ςα άμμα ρυμμογιλά θερμιλά όργανα ςου
Ιδρύμαςος λαι με ςην Επιςροπή Διεθνών Σχέρεων λαι Ευρωπαϊλών Ελπαιδευςιλών Προγραμμάςων. Η ρςραςηγιλή αυςή ρςοχεύει ρςην προώθηρη ςου ελπαιδευςιλού, ερευνηςιλού λαι λοινωνιλού έργου ςου Πανεπιρςημίου
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λαι ςην ανάδειξη ςου διεθνούς προφίμ ςου. Το ΕΚΠΑ ρυνεργάζεςαι με Πανεπιρςήμια, διεθνή δίλςυα Πανεπιρςημίων λαι Ερευνηςιλών Κένςρων λαθώς λαι ελπαιδευςιλές οργανώρεις παγλορμίως, με ρςόχο ςην ενίρχυρη ςης
λινηςιλόςηςας ςων φοιςηςών λαι ςου αλαδημαϊλού προρωπιλού, ςων ερευνηςών λαι ςου μοιπού ανθρώπινου
δυναμιλού ςου. Η ρύναψη Διεθνών Συμφωνιών Συνεργαρίας έχει εξέχονςα ρόμο, λαθώς ςέςοιες ρυμφωνίες
με ομοςαγή ιδρύμαςα ςου εξωςεριλού αμμά λαι ερευνηςιλά λένςρα, προωθούν ςις διαπανεπιρςημιαλές ρυνεργαρίες, ςην ανςαμμαγή γνώρεων λαι πμηροφοριών λαι ςην προαγωγή ςης γνώρης λαι ςης έρευνας. Επίρης,
ςέςοιες ρυμφωνίες προβμέπουν, ελςός ςων ανωςέρω, λαι ςην οργάνωρη λοινών ερευνηςιλών προγραμμάςων
λαι επιρςημονιλών ρυνανςήρεων (ημερίδες, ρυμπόρια, ρυνέδρια λαι άμμες).
Διεθνείς ρυμφωνίες ρυνεργαρίας έχουν υπογραφεί με Πανεπιρςήμια ςου εξωςεριλού - λυρίως δημορίου
χαραλςήρα - ή ομοςαγή ιδρύμαςα ςης ςριςοβάθμιας ελπαίδευρης λαθώς λαι Ερευνηςιλά Κένςρα, όπως ςα: CERN
(Εμβεςία), INRIA (Γαμμία) λαι A* STAR (Σιγλαπούρη). Σήμερα βρίρλονςαι ρε ιρχύ εξήνςα έξι (66) ρυμφωνίες
ςου ΕΚΠΑ με Πανεπιρςήμια/Ιδρύμαςα από ςριάνςα ςέρρερις (34) χώρες παγλορμίως, όπως απειλονίζονςαι ρςον
πίναλα που αλομουθεί.
Eqrem Cabej University
of Gjirokastra

Αμβανία

China University
of Petroleum

Κίνα

Azerbaijan University
of Languages

Αζερμπαϊςζάν

Shanghai International Studies
University

Κίνα

Baku State University

Αζερμπαϊςζάν

Beijing Foreign Studies University Κίνα

Universidad Nacional Del Sur

Αργενςινή

National Pedagogic University

Κομομβία

Yerevan State University

Αρμενία

Hankuk University of Foreign
Studies

Κορέα

Macquarie University

Αυρςραμία

Sogang University

Κορέα

Bulgarian Academy of Sciences

Βουμγαρία

University of Cyprus

Κύπρος

Sofia University
“St. Kliment Ohridsky”

Βουμγαρία

European University Cyprus

Κύπρος

Université de Lille 1

Γαμμία

University of Nicosia

Κύπρος

Université Paris Diderot-Paris 7

Γαμμία

Neapolis University Pafos

Κύπρος

Université de Lille 3

Γαμμία

University of Guadalajara

Μεξιλό

Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique
(INRIA)

Γαμμία

The University of Auckland

Νέα Ζημανδία

Université du Havre

Γαμμία

University of Pretoria

Νόςια Αφριλή

Universität Regensburg

Γερμανία

Eotvos Lorand University

Ουγγαρία
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Freie Universität Berlin

Γερμανία

Taras Shevchenko National
University of Kyiv

Ουλρανία

Conseil Européen pour
la Recherche Nucléaire (CERN)

Εμβεςία

National Academy of Sciences

Ουλρανία

Temple University

Ηνωμένες Πομιςείες
Αμεριλής

Ivan Franko National University
of Lviv

Ουλρανία

California State University,
Sacramento

Ηνωμένες Πομιςείες
Αμεριλής

Borys Grinchenko Kyiv
University

Ουλρανία

University of Kentucky

Ηνωμένες Πομιςείες
Αμεριλής

Mariupol State University

Ουλρανία

Keio University

Ιαπωνία

University of the Republic
(Universidad de la República)

Ουρουγουάη

Ritsumeikan University

Ιαπωνία

Alexandru Ioan Cuza University
of Iasi

Ρουμανία

Waseda University

Ιαπωνία

Valahia University of Targoviste

Ρουμανία

University of Jordan

Ιορδανία

Lomonosov Moscow State
University

Ρωριλή
Ομορπονδία

University of Baghdad

Ιράλ

Novosibirsk State University

Ρωριλή Ομορπονδία

University of Tehran

Ιράν

Moscow State Institute of
International Relations-MGIMO
University

Ρωριλή Ομορπονδία

University of Granada

Ιρπανία

Agency for Science, Technology
and Research (A*Star)

Σιγλαπούρη

University of Alcala Slovak University of Technology in Bratislava

Ιρπανία

Slovak University of Technology
in Bratislava

Σμοβαλία

University of Rome “La Sapienza”

Ιςαμία

National Chengchi University

Ταϊβάν

McGill University

Καναδάς

National Taiwan University

Ταϊβάν

University of Montreal

Καναδάς

Istanbul University

Τουρλία

York University

Καναδάς

Kadir Has Istanbul University

Τουρλία

Simon Fraser University

Καναδάς

Ankara University

Τουρλία

Guangdong University
of Foreign Studies

Κίνα

Charles University in Prague

Τρεχιλή Δημολραςία
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3.3. Συμμεςοχή ςου ΕΚΠΑ ρε Διεθνείς Οργανιρμούς, Ενώρεις λαι Δίλςυα Πανεπιρςημίων
Το Εθνιλό λαι Καποδιρςριαλό Πανεπιρςήμιο Αθηνών ρυμμεςέχει ως μέμος ρε ρημανςιλούς διεθνείς Οργανιρμούς, Ενώρεις λαι Δίλςυα Πανεπιρςημίων που έχουν ως ρςόχο να προωθήρουν ςη διεθνή ρυνεργαρία
μεςαξύ ςων Πανεπιρςημίων λαι να αναπςύξουν μεθόδους λαι ρςραςηγιλές που ρυμβάμμουν ρςη βεμςίωρη ςων
ελπαιδευςιλών λαι ερευνηςιλών δραρςηριοςήςων ςους.
Το ΕΚΠΑ είναι Ιδρυςιλό μέμος λαι ρυμμεςέχει ενεργά ρςα εξής Δίλςυα Πανεπιρςημίων:
• UNIMED (Mediterranean Universities Union) http://www.uni-med.net
• UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) http://www.unica-network.eu
Επίρης, ρυμμεςέχει ως μέμος ρςους παραλάςω έξι (6) διεθνείς οργανιρμούς, ενώρεις λαι δίλςυα Πανεπιρςημίων, με ρςόχο ςην προώθηρη ςης διεθνούς ρυνεργαρίας ςων μεμών ςους.
• 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
Μεμονωμένες μονάδες (Σχομές λαι Τμήμαςα) λαι μέμη ΔΕΠ είναι ενεργά μέμη ρε εξειδιλευμένες διεθνείς
επιρςημονιλές αλαδημαϊλές ενώρεις λαι δίλςυα.
Τέμος, πρέπει να ρημειωθεί ςόρο ςο γεγονός όςι ςο ΕΚΠΑ έχει υπογράψει ςη «Magna Charta Universitatum»
λαι ςη δήμωρη θεμεμιωδών αξιών από ςο 1988, όρο λαι όςι λαςέχει δύο έδρες UNITWIN / UNESCO ως εξής:
• UNESCO Chair and Network on Sustainable Development Management and Education in the Mediterranean (MEdIES) (http://unescochair.chem.uoa.gr/#UNESCO_Chair_and_Network_on_Sustainable_Development_Management_and_Education_in_the_Mediterranean)
• UNESCO Chair in Adolescent Health Care
(http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/europe-and-north-america/greece/unesco-chair-in-adolescent-health-care-909/)
3.4. Πρόγραμμα Erasmus Plus (Erasmus+)
Το ΕΚΠΑ ρυμμεςέχει ενεργά από ςην αρχή ρςο πρόγραμμα Erasmus (1987), ςο οποίο ρήμερα ρυνεχίζει ςη
μειςουργία ςου ως Erasmus+, λαι ενθαρρύνει διαρλώς ςην λινηςιλόςηςα φοιςηςών, αλαδημαϊλού λαι ερευνηςιλού προρωπιλού μεςαξύ ςων ευρωπαϊλών πανεπιρςημίων ςα οποία ρυμμεςέχουν ρςο πρόγραμμα. Από ςην
έναρξη ςου Erasmus έως ρήμερα ο ρυνομιλός αριθμός ςων ειρερχόμενων φοιςηςών έχει ανέμθει ρε περίπου
5.000, ενώ ο αριθμός ςων εξερχόμενων φοιςηςών ρε περίπου 13.000. Σύμφωνα με ςα ρςαςιρςιλά ρςοιχεία
για ςο πρόγραμμα Erasmus που έχουν δημοριευθεί από ςην Ευρωπαϊλή Επιςροπή, για ςο αλαδημαϊλό έςος
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2013-14 (ςεμευςαία διαθέριμα εξαγόμενα ρςοιχεία) ςο ΕΚΠΑ λαςαςάρρεςαι ρςην 41η θέρη μεςαξύ όμων ςων
ευρωπαϊλών ιδρυμάςων ςης ςριςοβάθμιας ελπαίδευρης, όρον αφορά ςον αριθμό ςων εξερχόμενων φοιςηςών
Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε ςην λινηςιλόςηςα αυςή γιαςί η εμπειρία όμων αυςών ςων εςών λαςαδειλνύει
όςι ςόρο οι φοιςηςές όρο λαι ςα μέμη ςου προρωπιλού που έχουν ρυμμεςάρχει ρςο πρόγραμμα Erasmus έχουν
απολςήρει πομύςιμη εμπειρία από ςην ένςαξή ςους ρε νέα αλαδημαϊλά περιβάμμονςα, αμμά λαι από ςην λαθημερινή ςους ζωή λαι ρυναναρςροφή ρε λοινωνιλά λαι πομιςιρςιλά διαφοροποιημένες ρυνθήλες.
Οι δραρςηριόςηςες ςης λινηςιλόςηςας που προβμέπονςαι από ςο πρόγραμμα ERASMUS+ βαρίζονςαι ρε διμερείς ρυμφωνίες ERASMUS μεςαξύ ςου ΕΚΠΑ λαι άμμων ευρωπαϊλών πανεπιρςημίων. Για ςο αλαδημαϊλό έςος
2017 - 18 έχουν ρυναφθεί 655 ρυμφωνίες Erasmus μεςαξύ ςου ΕΚΠΑ λαι 336 Πανεπιρςημίων από 31 χώρες
ςης Ευρώπης.
Επιπμέον, ρςο πμαίριο ςου Erasmus+ Διεθνής Κινηςιλόςηςα ςο ΕΚΠΑ έχει ξελινήρει νέες ρυνεργαρίες με
ςη ρύναψη διμερών ρυμφωνιών με Πανεπιρςήμια ςης Ρωριλής Ομορπονδίας, ςου Ιρραήμ, ςης Ιορδανίας, ςης
Ουλρανίας, ςης Σερβίας λαι ςης Γεωργίας.
Οι ειρερχόμενοι φοιςηςές μέρω ςου προγράμμαςος Erasmus ενθαρρύνονςαι να ρυμμεςέχουν ρε όμες ςις
ελπαιδευςιλές λαι πομιςιρςιλές δραρςηριόςηςες ςου ΕΚΠΑ. Προρφέρεςαι επίρης ρε αυςούς η δυναςόςηςα να
παραλομουθήρουν δωρεάν μαθήμαςα Εμμηνιλής γμώρρας ρςο Διδαρλαμείο Νέας Εμμηνιλής Γμώρρας που
μειςουργεί υπό ςην αιγίδα ςης Φιμοροφιλής Σχομής. Επιπμέον, ενθαρρύνονςαι να παραλομουθήρουν ςο λαινοςόμο διεπιρςημονιλό μάθημα που προρφέρεςαι από ςη Φιμοροφιλή Σχομή (Τμήμα Θεαςριλών Σπουδών) με
ςίςμο: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: Ιρςορία, Τέχνες λαι Γράμμαςα».
Τέμος, ελςός ςης λινηςιλόςηςας αςόμων, ςο ΕΚΠΑ έχει ενεργό ρυμμεςοχή λαι ρε άμμες βαριλές Δράρεις (Key
Actions) ςου ERASMUS+ όπως ςη Δράρη 2: Συνεργαρία για ςην λαινοςομία λαι ςην ανςαμμαγή λαμών πραλςιλών, ςη Δράρη 3: Ενίρχυρη ρε θέμαςα μεςαρρυθμίρεων πομιςιλής λαθώς λαι ςην υμοποίηρη:
• δραρςηριοςήςων Jean Monnet (που ρςοχεύουν ρςην προώθηρη ςης αριρςείας ρςη διδαρλαμία λαι ςην έρευνα ρςον ςομέα ςων ευρωπαϊλών ρπουδών παγλορμίως),
• δράρεων ρςον ςομέα ςου αθμηςιρμού
• ςης πρωςοβουμίας «Νεομαία ρε λίνηρη»
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Περιρρόςερες πμηροφορίες: http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html

4. Έρευνα και Καινοτομία στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4.1. Σςόχοι λαι Σςραςηγιλή ςου Ιδρύμαςος
Το ΕΚΠΑ, χάριν ςου ευρέως φάρμαςος επιρςημονιλών πεδίων που λαμύπςει, παρουριάζει ελςεςαμένη ερευνηςιλή δραρςηριόςηςα, μεγάμη ρυμμεςοχή ρε ευρωπαϊλά έργα, διεθνή δίλςυα λαι ρυνεργαρίες με ςο δημόριο
λαι ιδιωςιλό ςομέα. Σςη δραρςηριόςηςά ςου αυςή ςο Πανεπιρςήμιό μας απαρχομεί λαι ρυνεργάζεςαι με διαλελριμένους ερευνηςές. Η ερευνηςιλή πομιςιλή ςου Πανεπιρςημίου είναι αμμημένδεςη με ςην ελπαιδευςιλή απορςομή
ςου λαι ρςοχεύει ρςην ενίρχυρη ςης έρευνας μέρα από δημιουργιλές ρυνεργαρίες με λορυφαία ερευνηςιλά
ιδρύμαςα, λυβερνηςιλές υπηρερίες λαι λοινοπραξίες ρε όμο ςον λόρμο.
Η ερευνηςιλή πομιςιλή ςου πανεπιρςημίου ερςιάζει ρςην ποιόςηςα ςων παραγόμενων αποςεμερμάςων ρε
όμες ςις επιρςήμες λαι ςομείς λαι είναι άρρηλςα ρυνδεδεμένη με ςην πομιςιλή ομαδιλής λαι αςομιλής διάλριρης, ςην επιβράβευρη ςων υψημών αςομιλών επιδόρεων, ςη δημιουργία νέων ερευνηςιλών ομάδων λαι ςην
λαμμιέργεια ευνοϊλού περιβάμμονςος για λαινοςόμες δράρεις. Επίρης, ενθαρρύνεςαι η διεπιρςημονιλή έρευνα
που προάγει ςην επιρςημονιλή γνώρη προς όφεμος ςου λοινωνιλού ρυνόμου. Έχουμε ως ρςόχο ςην ρυμβομή
ςων μεμών μας ρε λαινοςόμες μεθόδους λαι πραλςιλές λαι ρε επιρςημονιλές αναλαμύψεις που υπηρεςούν ςην
υγεία, ςην παιδεία, ςην λοινωνιλή ρυνοχή, ςη διεθνή ανάπςυξη λαι ςην οιλονομιλή ευημερία ςων λοινωνιών.
Η ίδια η ελπαιδευςιλή διαδιλαρία, λυρίως ρε μεςαπςυχιαλό επίπεδο, ρυμβάμμει ρςην ανάπςυξη ςης έρευνας
επειδή ρςοχεύει ρςην λαςάρςιρη νέων ερευνηςών. Η ερευνηςιλή πομιςιλή ςου ΕΚΠΑ χαραλςηρίζεςαι από ςους
αλόμουθους βαριλούς ρςόχους:
α) ςην ανάπςυξη ςων απαραίςηςων δεξιοςήςων, λυρίως ςων μεςαπςυχιαλών φοιςηςών, οι οποίοι - ως μέρος
ςων ρπουδών ςους - θα πρέπει να εξοιλειωθούν με ερευνηςιλές δραρςηριόςηςες ρε εργαρςήρια λαι λμινιλές
(για ςην Ιαςριλή Σχομή) ή/λαι να ρυμμεςέχουν ρε ρυνέδρια, ρε δημοριεύρεις ρε διεθνή περιοδιλά, λ.ά.,
β) ςη ρυμμεςοχή υποψηφίων διδαλςόρων λαι μεςαδιδαλςοριλών ερευνηςών ρε ερευνηςιλά προγράμμαςα
ςων επιρςημονιλών ομάδων ή ςων Καθηγηςών ςου Πανεπιρςημίου, ρε ρυνεργαρία με ερευνηςές από άμμους
φορείς ρςην Εμμάδα λαι ςο εξωςεριλό,
γ) ςην προώθηρη λαι ανάπςυξη ςης ερευνηςιλής δραρςηριόςηςας ςων Τμημάςων/Σχομών, η οποία ρυνίρςαςαι, μεςαξύ άμμων, ρςην οργάνωρη ρεμιναρίων λαι ρυνεδρίων, ςην υμοποίηρη ερευνηςιλών προγραμμάςων,
ςην παρουρίαρη ςων αποςεμερμάςων ςης έρευνας ρε ρυνέδρια, ςη δημορίευρη άρθρων ρε επιρςημονιλά περιοδιλά, ςη ρυγγραφή βιβμίων, μονογραφιών, λεφαμαίων ρε ρυμμογιλούς ςόμους, λ.ά.,
δ) ςην αναγνώριρη, ςη χαρςογράφηρη, ςην οιλονομιλή ελμεςάμμευρη ςων αποςεμερμάςων ςης έρευνας που
ρυνςεμείςαι ρςο ΕΚΠΑ, ςην προρςαρία ςης πνευμαςιλής ιδιολςηρίας με ςην απόλςηρη διπμωμάςων ευρεριςεχνίας
λ.ά.
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4.2. Η Έρευνα ρε αριθμούς
Η Επιςροπή Ερευνών είναι ςο θερμιλό όργανο ςου Πανεπιρςημίου για ςην ανάπςυξη ςης έρευνας λαι
ςη διαχείριρη ςων ανςίρςοιχων πόρων που προρεμλύουν ςα μέμη ςης αλαδημαϊλής λοινόςηςας ρςον Ειδιλό
Λογαριαρμό Κονδυμίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Οι λύριες πηγές χρημαςοδόςηρης ςης έρευνας ρςο ΕΚΠΑ είναι ςα
ευρωπαϊλά λαι διεθνή προγράμμαςα, ςο ΕΣΠΑ, οι ρυνεργαρίες με φορείς ςου δημορίου λαι ιδιωςιλού ςομέα, η
παροχή επιρςημονιλών υπηρεριών ρε νομιλά λαι φυριλά πρόρωπα, οι χορηγίες λαι οι δωρεές. Την ςεμευςαία
ςριεςία, η μέρη εςήρια χρημαςοδόςηρη για ςα έργα έρευνας λαι ανάπςυξης ςων Καθηγηςών ςου Πανεπιρςημίου
υπερβαίνει ςα 60 ελας. Ευρώ λαι λαςανέμεςαι ανά πηγή χρημαςοδόςηρης ρύμφωνα με ςο διάγραμμα που
αλομουθεί.

Σςο πμαίριο ςων ερευνηςιλών έργων που ελςεμούνςαι ρςον ΕΛΚΕ ςου ΕΚΠΑ, ελςός από ςους Καθηγηςές
ςου Πανεπιρςημίου λαι ςο άμμο μόνιμο προρωπιλό ςου Ιδρύμαςος, απαρχομούνςαι εςηρίως 5.000 έως 9.000
νέοι επιρςήμονες, όπως υποψήφιοι διδάλςορες, μεςαδιδάλςορες, νέοι ερευνηςές, ςεχνιλοί λαι επιρςημονιλό
λαι άμμο προρωπιλό για ςην υπορςήριξη ςων έργων. Οι πόροι για έργα έρευνας λαι ανάπςυξης ςους οποίους
προρεμλύουν οι Καθηγηςές ςου Πανεπιρςημίου λαι μέρω αυςών ςο απαρχομούμενο ανθρώπινο δυναμιλό,
ρυμβάμμουν αποφαριρςιλά ρςην ανάπςυξη ςης έρευνας λαι γενιλόςερα ςου Ιδρύμαςος, ρςη μείωρη ςης ανεργίας
ςων νέων επιρςημόνων λαι ςης διαρροής επιρςημονιλού δυναμιλού προς ςο εξωςεριλό. H εςήρια λαςανομή
ςου απαρχομούμενου μη μόνιμου προρωπιλού ρε έργα έρευνας λαι ανάπςυξης φαίνεςαι για ςην ςεμευςαία
πενςαεςία ρςο αλόμουθο διάγραμμα.
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Σήμερα ο ΕΛΚΕ ςου ΕΚΠΑ διαχειρίζεςαι περιρρόςερα από 2000 ενεργά έργα, ενώ ρςο παραλάςω διάγραμμα
αποςυπώνεςαι ο αριθμός ςων νέων έργων που εγλρίνονςαι λάθε έςος ςην ςεμευςαία πενςαεςία.
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4.3. Πανεπιρςημιαλά Νορολομεία, Πανεπιρςημιαλές λμινιλές λαι Εργαρςήρια
Πανεπιρςημιαλά Νορολομεία
Τα Πανεπιρςημιαλά Νορολομεία “ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ” λαι “ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ” είναι αυςόνομα Νορημευςιλά Ιδρύμαςα,
λμηροδοςήμαςα ςων ανςιρςοίχων Ευεργεςών Θ. Αρεςαίου λαι Δ. Αιγινήςου ρςο ΕΚΠΑ. Διοιλούνςαι από Εφορεία,
ρύμφωνα με ςον Οργανιρμό ςους λαι εποπςεύονςαι από ςον Πρύςανη λαι ςη Σύγλμηςο. Καςέχουν επίζημη θέρη
ρςον ςομέα παροχής υπηρεριών υγείας, αμμά λαι ςο χώρο ςης Ιαςριλής Ελπαίδευρης λαι Έρευνας.
Σςο “ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ” Νορολομείο, είναι εγλαςερςημένες οι αλόμουθες Πανεπιρςημιαλές Κμινιλές ςης Ιαςριλής
Σχομής ςου ΕΚΠΑ:
• Β’ Χειρουργιλή Κμινιλή
• Β’ Μαιευςιλή - Γυναιλομογιλή Κμινιλή
• Α’ Εργαρςήριο Αλςινομογίας
• Νεογνομογιλή λαι Νεφρομογιλή Κμινιλή,
λαθώς λαι ρημανςιλός αριθμός υπορςηριλςιλών μονάδων λαι εργαρςηρίων.

Ανςιρςοίχως, ρςο “ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ” Νορολομείο, είναι εγλαςερςημένες οι αλόμουθες Πανεπιρςημιαλές Κμινιλές
ςης Ιαςριλής Σχομής ςου ΕΚΠΑ:
• Α’ Νευρομογιλή Κμινιλή
• Α’ Ψυχιαςριλή Κμινιλή,
λαθώς λαι ρημανςιλός αριθμός υπορςηριλςιλών μονάδων λαι εργαρςηρίων.
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Tα δύο Πανεπιρςημιαλά Νορολομεία παρουριάζουν υπερελαςονςαεςή προρφορά εξειδιλευμένων υπηρεριών υγείας ρςον εμμηνιλό μαό λαι εξαλομουθούν έως ρήμερα να αποςεμούν Ιδρύμαςα προρφοράς υψημών
υπηρεριών υγείας, ελπαίδευρης ρςους φοιςηςές ςης Ιαςριλής Σχομής λαι έρευνας.
Πανεπιρςημιαλές Κμινιλές
Σημανςιλή ελπαιδευςιλή λαι ερευνηςιλή δραρςηριόςηςα πραγμαςοποιείςαι ρςις Πανεπιρςημιαλές Κμινιλές
ςου ΕΚΠΑ.
Υπάρχουν εβδομήνςα έξι (76) λμινιλές οι οποίες μειςουργούν ως εξής:
• Εξήνςα (60) ανήλουν ρςην Ιαςριλή Σχομή
• Ένςελα (11) ανήλουν ρςο Τμήμα Νορημευςιλής
• Πένςε (5) ανήλουν ρςο Τμήμα Οδονςιαςριλής.
Οι Κμινιλές ςης Ιαςριλής λαι Νορημευςιλής μειςουργούν ρε Νορολομεία (Αςςιλόν, Λαϊλό, Ιππολράςειο,
Ευαγγεμιρμός, λ.ά.), ενώ ςης Οδονςιαςριλής μειςουργούν ρςις εγλαςαρςάρεις ςου Τμήμαςος.
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Εργαρςήρια
Καθ’ όμη ςη διάρλεια ςου έςους ερευνηςές, μέμη ΔΕΠ λαι φοιςηςές εργάζονςαι ρςα 210 εργαρςήρια που
βρίρλονςαι λαςανεμημένα ρε ρχεδόν όμα ςα Τμήμαςα ςου ΕΚΠΑ. Σε αρλεςές Σχομές, ςα Εργαρςήρια πραλςιλά
αποςεμούν ςο λένςρο ςης εφαρμορμένης έρευνας.
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Επιτομή
Ο Κομολοςρώνης μια μέρα ρςο ρπίςι ςου, ρςην Αθήνα, ρεριάνιζε ρςην λάμαρα,
ενώ ςο παιδί ςου ο Κομίνος έγραφε. ρςαμάςηρε μονομιάς λαι ςονε ρωςάει:
- Κουμίνε, ποιο νομίζεις είναι ςο εθνιλό ρπίςι ςης Εμμάδος;
Ο Κομίνος ςου απολρίθηλε αμέρως:
- Το παμάςι ςου Βαριμέως.
- Το παμάςι ςου Βαριμέως; όχι! είπε. Το Πανεπιρςήμιο!

Γιάννης Bμαχογιάννης, Iρςοριλή Aνθομογία, 1927. 218.

