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Όραμα

Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (συντομογραφία: ΕΚΠΑ) προσβλέπει στη 
συνέχιση του καθοριστικού και ηγετικού του ρόλου στην Ελληνική κοινωνία μέσω της καινοτομίας 

στην εκπαίδευση, της ενίσχυσης της έρευνας, της αριστείας και της διεθνούς παρουσίας και διάκρισης 
των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. 
Στοχεύει, επίσης, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στη διαμόρφωση αξιών, στην καλλιέργεια της 
δημιουργικότητας και της κοινωνικής προσφοράς, καθώς και στην προβολή του ιστορικού και 
σύγχρονου Ελληνικού πολιτισμού προς την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μέσω επιστημονικών 
δραστηριοτήτων.

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.
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Αποστολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών παραμένει, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ιστορικής του πορείας, η 
άρτια εκπαίδευση των νέων στις επιστήμες 
και τις τέχνες καθώς και η καλλιέργεια 
ηγετικών ικανοτήτων, επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων και πνεύματος εθελοντικής 
προσφοράς. Αναλυτικότερα στην αποστολή του 
περιλαμβάνεται: 
-  η ανάπτυξη αποτελεσματικής εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και καινοτόμων διδακτικών 
μεθόδων οι οποίες καλλιεργούν βαθιά 
επιστημονική γνώση, κριτική σκέψη, 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ηγετικές 
ικανότητες, ικανότητα ανάληψης δημιουργικών 
πρωτοβουλιών και ευθύνης. Επίσης, μέσα 
από την εκπαιδευτική διαδικασία προάγονται 
θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες και ουσιαστικές 
επικοινωνιακές δεξιότητες των φοιτητών μας. 

-  η διεξαγωγή καινοτόμου βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας στην αιχμή της διεθνούς 
γνώσης, η οποία συνδέεται με την ποιότητα 
της προσφερόμενης εκπαίδευσης, τη διεθνή 
αναγνώριση του Πανεπιστημίου, την ανάπτυξη 
της χώρας και την κοινωνική ευημερία.

-  η ενίσχυση της διεθνούς φυσιογνωμίας του 
Πανεπιστημίου μέσα από τις συνεργασίες 
του με εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, 
παραγωγικούς φορείς και διεθνείς 
οργανισμούς, αλλά και μέσα από την 
κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού και την 
προσέλκυση ξένων φοιτητών και ερευνητών, 
αναπτύσσοντας τις κατάλληλες υλικές και 
πολιτισμικές προϋποθέσεις. 

-  η ενεργός παρουσία στην κοινωνία, κατά τρόπο 
που να προωθείται η διάχυση της γνώσης και 
η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών, η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
η δια βίου μάθηση, η κοινωνική συνοχή καθώς 
και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Αποστολή και Πολιτική του Ιδρύματος
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To ΕΚΠΑ καταλαμβάνει υψηλές θέσεις στους Πίνακες Διεθνούς Κατάταξης Πανεπιστημίων, 
γνωστούς και ως «Rankings» και κάθε χρόνο παρατηρείται βελτίωση της θέσης του. 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, 
όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα από διεθνείς συνεργασίες και δράσεις. Ενδεικτικά παρατίθεται πίνακας 

Tο ΕΚΠΑ στους πίνακες
διεθνούς κατάταξης Πανεπιστημίων

Στρατηγικός Σχεδιασμός

-  Διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του 
Πανεπιστημίου ώστε να είναι κατάλληλη για 
τον 21ο αιώνα. 

-  Προσέλκυση και διατήρηση γνήσιων και 
διαφορετικού τύπου ταλαντούχων στελεχών. 

-  Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στη 
διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα. 

-  Δημιουργία συνθηκών διάκρισης σε όλους 
τους τομείς δραστηριοποίησής του,

-  Ανάπτυξη της αντίληψης κοινότητας και της 
ιδρυματικής ευθύνης.

-  Εξωστρέφεια στην εκπαίδευση, την έρευνα, 
συμμετοχή σε δίκτυα Πανεπιστημίων, σύναψη 
διμερών συμφωνιών συνεργασίας.

Tο δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ιδρύματος (2018-2028) διακρίνει τις εξής 
κατευθυντήριες προτεραιότητες (ΦΕΚ 1726/2020, τ’ Β΄):
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To ΕΚΠΑ με μια ματιά

Ιστορία και
καθεστώς λειτουργίας

TΤο 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 και Θρησκευμάτων.

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.

Εκτύπωση από υδατογραφία του Ασαντούρ 
Μπαχαριάν για την επέτειο των 150 χρόνων του 
ΕΚΠΑ (1987). Απεικονίζει το ιστορικό κεντρικό 
κτήριο του Πανεπιστημίου.
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Ανθρώπινο δυναμικό

Προγράμματα Σπουδών, 
Ακαδημαϊκές Μονάδες
και Εγκαταστάσεις

-  41 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
ομώνυμα των Τμημάτων τα οποία τα 
προσφέρουν

-  1 αμιγώς αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα 
με τίτλο “BA Program in the Archaeology, 
History and Literature of Ancient Greece” το 
οποίο προσφέρεται από τη Φιλοσοφική Σχολή 
αποκλειστικά για αλλοδαπούς φοιτητές

-  213 Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (εκ 
των οποίων 29 σε ξένη γλώσσα διδασκαλίας)

- 15 Κέντρα Αριστείας
- 5 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα
- 3 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
 
  
 
 
 
 

-  72 Πανεπιστημιακές Κλινικές (62 ανήκουν 
στην Ιατρική Σχολή, 5 στο Τμήμα Νοση-
λευτικής και 5 στο Τμήμα Οδοντιατρικής)

- 18 Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων 
Νοσημάτων 

- 275 Εργαστήρια
- 9 κτηριακά συγκροτήματα Βιβλιοθηκών 
- 2 Βιβλιοθήκες/Αναγνωστήρια της 
 Πανεπιστημιακής Λέσχης
- 17 θεματικά Μουσεία που ανήκουν σε 

συγκεκριμένες Σχολές ή/και Τμήματα, το 
Μουσείο Ιστορίας και το Ιστορικό Αρχείο του 
Πανεπιστημίου

  
 

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

Φοιτητές:
-  Αριθμός Προπτυχιακών (ενεργών) φοιτητών:
 45.408
- Αριθμός Μεταπτυχιακών φοιτητών: 17.348 
- Αριθμός Υποψηφίων Διδακτόρων: 8.719
- Αλλοδαποί Προπτυχιακοί Φοιτητές: 7.106 

(2.957 ενεργοί έως ν+2 έτη))
- Αλλοδαποί Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: 448
- Αλλοδαποί Yποψήφιοι Διδάκτορες: 212

Προσωπικό:
- Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.): 1.588
- Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.): 

264
- Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): 63
- Επιστημονικοί Συνεργάτες: 7
- Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
 (Ε.Τ.Ε.Π.): 164
- Διοικητικό Προσωπικό: 1.061 
 (περιλαμβάνονται 36 υπάλληλοι με απόσπαση 

σε άλλους φορείς)

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη
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Διοικητική και Ακαδημαϊκή διάρθρωση 

I. Πρυτανικές Αρχές

Πρύτανης
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος

Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9770 / 9771
e-mail: rector@uoa.gr

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, 
αρμόδιος και για τις Διεθνείς Σχέσεις του Ιδρύματος

Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας 
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα 

Τηλ: 210 368 9766/9767
e-mail: vrec-acafir@uoa.gr

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Δημήτριος Τούσουλης 
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα 

Τηλ: 210 368 9773/9779
e-mail: vrec-fin@uoa.gr
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Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής 
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα 

Τηλ: 210 368 9776
e-mail: vrec-admin@uoa.gr

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης 
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα 

Τηλ: 210 368 9772/9760
e-mail: vrec-rd@uoa.gr

IΙ. Σύγκλητος

H Σύγκλητος αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Αντιπρυτάνεις, γ) τους Κοσμήτορες των 
Σχολών, δ) τους Προέδρους των Τμημάτων, ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 

δέκα τοις εκατό του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτώσεων α΄ έως δ΄, στ) τρεις 
εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος και ζ) έναν
εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

ΙΙΙ. Πρυτανικό Συμβούλιο

Tο Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Αντιπρυτάνεις, γ) έναν εκπρόσωπο 
των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν 

στη Σύγκλητο και δ) τον εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού που μετέχει στη Σύγκλητο.

Τα αρχικά σχέδια για
την Αθηναϊκή Τριλογία

από τον Θεόφιλο Χάνσεν
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IV. Διάρθρωση των Σχολών και των Τμημάτων

H Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική 
προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη διδασκαλία και την έρευνα, 

συντονισμό τους. Όργανα της Σχολής: α) ο Κοσμήτορας, β) η Κοσμητεία και γ) η Γενική Συνέλευση.

Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την 
επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία 
στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. 
Όργανα του Τμήματος είναι: α) Ο Πρόεδρος, β) το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) η Συνέλευση του Τμήματος, 
και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς, δ) ο Διευθυντής του Τομέα και ε) η Γενική Συνέλευση του Τομέα.

Σχολές και Τμήματα  

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Κοσμήτωρ: 
Aν. Καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης
Τμήμα Θεολογίας
Πρόεδρος: 
Καθηγήτρια Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 
και Θρησκειολογίας
Πρόεδρος: Επίσκοπος Αβύδου, 
Καθηγητής π. Κύριλλος-Eυάγγελος Κατερέλος

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Κοσμήτωρ: 
Καθηγητής Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας Διοίκησης 
Πρόεδρος: 
Καθηγητής Μιχαήλ Τσινισιζέλης
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πρόεδρος: 
Καθηγητής Στυλιανός Κώτσιος
Τμήμα Επικοινωνίας 
και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης
Πρόεδρος: 
Καθηγητής Γεώργιος Πλειός

Τμήμα Τουρκικών Σπουδών
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ελένη Σελλά 
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πρόεδρος (προσωρινής συνέλευσης):
Αν. Καθηγήτρια Ελένη Ρεθυμιωτάκη 
Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Πρόεδρος: Καθηγητής Δημήτριος Θωμάκος
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας 
Πρόεδρος (προσωρινής συνέλευσης): 
Καθηγητής Θεόδωρος Συριόπουλος
Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών 
και Κινηματογράφου
Πρόεδρος (προσωρινής συνέλευσης): 
Αν. Καθηγητής Δημήτριος Χαρίτος
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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Κοσμήτωρ: 
Καθηγητής Ιωάννης Εμμανουήλ 
Τμήμα Φυσικής
Πρόεδρος: Καθηγητής Νικόλαος Στεφάνου
Τμήμα Χημείας
Πρόεδρος: 
Καθηγήτρια Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου
Τμήμα Μαθηματικών
Πρόεδρος: 
Καθηγητής Αριστείδης Κοντογεώργης
Τμήμα Βιολογίας
Πρόεδρος: 
Αν. Καθηγητής Αριστείδης Παρμακέλης
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
Πρόεδρος: Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας 
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πρόεδρος: 
Καθηγητής Γεώργιος Κουρουπέτρογλου
Τμήμα Ιστορίας 
και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Πρόεδρος: Καθηγητής Αριστοτέλης Τύμπας
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας
Πρόεδρος (προσωρινής συνέλευσης):
Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρτάλης
Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας 
Πρόεδρος (προσωρινής συνέλευσης): 
Καθηγητής Λάζαρος Μεράκος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Κοσμήτωρ: 
Καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης 
Τμήμα Φιλολογίας 
Πρόεδρος: 
Καθηγητής Αμφιλόχιος Παπαθωμάς
Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας 
Πρόεδρος: Καθηγητής Δημήτριος Παυλόπουλος
Τμήμα Φιλοσοφίας
Πρόεδρος: 
Καθηγήτρια Ευγενία Νικολαΐδου-Κυριανίδου
Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Πασιάς
Τμήμα Ψυχολογίας
Πρόεδρος: Καθηγητής Σπυρίδων Τάνταρος 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ασπασία Βελισσαρίου
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Πρόεδρος: Αν. Καθηγητής 
Δημήτριος- Κωνσταντίνος Ρομπολής
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Φρειδερίκη Μπατσαλιά 
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πρόεδρος: Καθηγητής Γεράσιμος Παγκράτης 
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Πρόεδρος: Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αναστασία Γεωργάκη
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Πρόεδρος: Καθηγητής Ιωσήφ Βιβιλάκης
Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας
και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
Πρόεδρος: 
Αν. Καθηγήτρια Όλγα Αλεξανδροπούλου
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κοσμήτωρ: 
Καθηγητής Εμμανουήλ Πικουλής
Ιατρική Σχολή
Πρόεδρος: Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος
Τμήμα Οδοντιατρικής
Πρόεδρος: Καθηγητής Φοίβος Μαδιανός
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πρόεδρος: 
Καθηγητής Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης
Τμήμα Νοσηλευτικής
Πρόεδρος: Καθηγητής Παύλος Μυριανθεύς

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Κοσμήτωρ: 
Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Τμήμα Εκπαίδευσης 
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Δήμητρα Μακρυνιώτη

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Κοσμήτωρ: 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης 
(προσωρινή ανάθεση)
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής 
και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Πρόεδρος (προσωρινής συνέλευσης): 
Καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης

Γενικό Τμήμα
(προσφέρει μόνο μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών σύμφωνα με τον Ν. 4589/2019).
Πρόεδρος: Καθηγητής Σταμάτιος Βολιώτης – 
ασκεί και καθήκοντα Κοσμήτορα σύμφωνα με το 
αρθ. 15 π. 5 ν. 4589/29-1-19.

Το Μουσείο Ιστορίας
του Πανεπιστημίου
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Ιστορική Αναδρομή

Tο «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 ευεργέτη 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 
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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.
Τέλος, οι κάτοχοι Νόμπελ λογοτεχνίας 
Οδυσσέας Ελύτης και Γιώργος Σεφέρης 
είχαν σπουδάσει στο ΕΚΠΑ, όπως και ο Νίκος 
Καζαντζάκης, ο οποίος υπήρξε εννέα φορές 
υποψήφιος για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. 
Γραμματέας του Ιδρύματος διετέλεσε και ο 
εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς.

Κτήριο Προπυλαίων

Tο Νοέμβριο 1841 το Πανεπιστήμιο μετα-
φέρθηκε σε κτήριο πο 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 στα οποία σήμερα στεγάζεται η 
Ακαδημία Αθηνών και μέχρι πρότινος η Εθνική 
Βιβλιοθήκη - των οποίων η ανέγερση ξεκίνησε 
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, προσω-
ποποιημένες 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. 
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Στην αίθουσα τελετών και στα αμφιθέατρα των 
Προπυλαίων συχνά φιλοξενούνται επιστημονικές 
και πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια.

Επίτιµοι Διδάκτορες

Aπό 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. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε κατόχους βραβείου 
Νόμπελ που έχουν ανακηρυχθεί Επίτιμοι 
Διδάκτορες του ΕΚΠΑ:
- Woodrow Wilson - Νόμπελ Ειρήνης (1918)
- Joseph Rudyard Kipling - Νόμπελ 

Λογοτεχνίας (1924) 
- Robert Cecil - Νόμπελ Ειρήνης (1924) 
- Max Planck - 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) 

- Muhammad Yunus - Νόμπελ Ειρήνης (2019)

Αναγόρευση του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη 
σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών (27.5.1996)
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Επίσης, ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα έχει 
απονεμηθεί σε διεθνείς προσωπικότητες 
που συνέβαλαν σημαντικά στην προαγωγή 
της επιστήμης, των γραμμάτων και τεχνών, 
καθώς και σε εκκλησιαστικές και πολιτικές 
προσωπικότητες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
Charles Émile Picard (1937), Βενιαμίν, 
Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης (1937), 
Γεώργιος Παπανικολάου (1949), Μακάριος Γ΄, 
Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης 
Κύπρου (1957), Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος (1976), 
J. William Fulbright (1978), Jaquelline De 
Romilly (1983), Μανώλης Ανδρόνικος (1987), 
Γιάννης Ρίτσος (1987), Νικηφόρος Βρεττάκος 
(1991), Αντώνης Σαμαράκης (1991), Jürgen 
Habermas (1993), Umberto Eco (1995), 
Thomas Kuhn (1995), Μίκης Θεοδωράκης 
(1996), Nicholas Negroponte (1999), Jules 

Dassin (1999), Βαρθολομαίος, Αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και 
Οικουμενικός Πατριάρχης (1999), Μιχάλης 
Κακογιάννης (2001), Rudolph Emil Kálmán 
(2003), Αvram Noam Chomsky (2004), 
Δημήτριος, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής (2005), 
Εμμανουήλ Κριαράς (1997), Jean–Claude 
Juncker (2011), Θεόδωρος Β’ Πάπας και 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής 
(2012), Αράμ Α΄, Πατριάρχης των Αρμενίων του 
Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας (2014), Helmut 
Schmidt (2014), Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ 
(2014), François Hollande (2015), Nικόλαος 
Αναστασιάδης (2016), Kική Δημουλά (2017), 
Frans Timmermans (2017), Βασίλης Αλεξάκης 
(2017), Κώστας Γαβράς (2018), Μarcelo Rebelo 
de Sousa (2018), Michael Higgins (2018), Frank 
Walter Steinmeier (2018), Σταύρος Ξαρχάκος 
(2019).

Αναγόρευση του καθηγητή Muhammad 
Yunus (Νόμπελ Ειρήνης, 2006) σε επίτιμο 
διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών (2.4.2019)
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Σπουδές στο ΕΚΠΑ

Στο ΕΚΠΑ προσφέρονται 41 Προγράμματα 
Προπτυχιακών Σπουδών ομώνυμα των 

Τμημάτων που τα προσφέρουν. Επιπροσθέτως, 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 προσφέρεται 
από τη Φιλοσοφική Σχολή το πρώτο σε ελληνικό 
πανεπιστήμιο προπτυχιακό πρόγραμμα 
Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Λογοτεχνίας της 
Αρχαίας Ελλάδας στην αγγλική γλώσσα, 
αποκλειστικά για αλλοδαπούς φοιτητές και 
αντίστοιχο πρόγραμμα στην Ιατρική. 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, λειτουργούν 
213 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
από τα οποία τα 29 διδάσκονται σε ξένη γλώσσα.

Προπτυχιακές σπουδές

Tα περισσότερα από τα Προγράμματα 
Προπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται 

στο ΕΚΠΑ περιλαμβάνουν κατευθύνσεις ώστε 
να δίνεται η δυνατότητα εξειδίκευσης στους 
φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 λειτουργεί 
στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ το πρώτο 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην 
αγγλική γλώσσα σε ελληνικό πανεπιστήμιο με 
τίτλο: “BA Program in the Archaeology, History, 
and Literature of Ancient Greece” αποκλειστικά 
για αλλοδαπούς φοιτητές (περισσότερες 
πληροφορίες: https://baag.uoa.gr/).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 θα 
λειτουργήσει Προπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών στην Ιατρική στην αγγλική γλώσσα, 
με τίτλο “Medical Degree” αποκλειστικά 
για αλλοδαπούς φοιτητές (περισσότερες 
πληροφορίες https://medicen.uoa.gr/).

Η διάρθρωση και το περιεχόμενο των μαθημάτων 
καθορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του 
Τμήματος, το οποίο ετησίως επανεξετάζεται, 

λαμβάνοντας υπόψη 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, 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.
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στα περισσότερα 
ακαδημαϊκά Τμήματα είναι οκτώ εξάμηνα. Στο 
Τμήμα Οδοντιατρικής, το Τμήμα Φαρμακευτικής 
και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών η ελάχιστη 
διάρκεια φοίτησης είναι δέκα εξάμηνα, ενώ 
στο Τμήμα Ιατρικής είναι δώδεκα εξάμηνα.
Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται 
στην παρακολούθηση ενός προγράμματος 
αποτελούμενου από μαθήματα και λοιπές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που αντιστοιχούν 
κατ’ ελάχιστο σε 240, 300 ή 360 πιστωτικές 
μονάδες (ECTS - European Credit Transfer and 
Accumulation System) για τα προγράμματα 
σπουδών διάρκειας οκτώ, δέκα ή δώδεκα 
εξαμήνων αντίστοιχα. Κάθε ακαδημαϊκό έτος 
περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες. Η 
διδασκαλία των μαθημάτων ενισχύεται και με 
ηλεκτρονικά μαθήματα που αναρτώνται στην 
εφαρμογή η-Τάξη ΕΚΠΑ (https://eclass.uoa.gr/).
Σε ορισμένα ακαδημαϊκά Τμήματα προσφέρονται 
μαθήματα βάσει των οποίων πιστοποιείται 
η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 
των αποφοίτων των οικείων ή και άλλων 
Τμημάτων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
παρακολούθησης των ανωτέρω μαθημάτων 
χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό.
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Ο φοιτητής γίνεται πτυχιούχος με τη 
συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού 
εξαμήνων (οκτώ, δέκα ή δώδεκα εξάμηνα), που 
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου επιπέδου 
6, εφόσον επιτύχει στα προβλεπόμενα 
μαθήματα και συγκεντρώσει τον ελάχιστο 
απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
(240, 300 ή 360).
Ο τίτλος σπουδών πιστοποιεί την επιτυχή 
περάτωση των σπουδών και η επιτυχής 
βαθμολογία αντιστοιχίζεται στους όρους 
επίδοσης που αναγράφονται στα πτυχία, ως 
ακολούθως: Άριστα (8,50 έως 10,00), Λίαν Καλώς 
(6,50 έως 8,49 και Καλώς (5,00 έως 6,49).
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών απονέμει «Ενιαίο 
& Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού 
Επίπεδου - Integrated Master» (με σχετική 
Υπουργική Απόφαση η οποία παρέχει σε 
φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών τη δυνατότητα 
απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
επιπέδου 7, με τη συμπλήρωση των απαιτουμένων 
προϋποθέσεων και σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία).
Τα ακαδημαϊκά Τμήματα του ΕΚΠΑ, για την 
κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από 
προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με άλλες 
χώρες, καθώς και τυχόν άλλων ξενόγλωσσων 
Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, έχουν 
συμπεριλάβει στο πρόγραμμα προπτυχιακών 
σπουδών επιλεγόμενα μαθήματα στην αγγλική 
γλώσσα ή σε άλλες επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα μαθήματα που διδάχθηκαν οι φοιτητές του 
ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
(ERASMUS+, ERASMUS- Πρακτική Άσκηση) ή 
άλλων προγραμμάτων διμερούς συνεργασίας με 
Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, αναγνωρίζονται με 
τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τη 
βαθμολογία που αποδόθηκε.
Σε κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου 
κύκλου παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα 
αξιολόγησης μαθημάτων, διδασκόντων, καθώς 

και του συνολικού Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών του οικείου Τμήματος, με τη 
συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Tο ΕΚΠΑ προσφέρει 213 Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τα οποία 

οργανώνονται από τα ακαδημαϊκά του Τμήματα 
και καλύπτουν ποικίλα επιστημονικά πεδία. 
Τα ΠΜΣ του Ιδρύματος συμβάλλουν στην 
προώθηση των επιστημών και της έρευνας 
και δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους 
του, καθώς και στους αποφοίτους άλλων 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, να προαγάγουν την 
επιστήμη και να διεκδικήσουν τη θέση τους 
στην αγορά εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, το ΕΚΠΑ προσφέρει:
•	 158 Tμηματικά,
•	 16 Διατμηματικά, σε συνεργασία Τμημάτων 

του ΕΚΠΑ,
•	27 Διιδρυματικά, σε συνεργασία με άλλα 

ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και με ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα
•	 6 Κοινά σε συνεργασία με Πανεπιστήμια/

Ιδρύματα της αλλοδαπής, όπως: Πανεπιστήμιο 
του Bordeaux της Γαλλίας, Πανεπιστήμιο της 
Angers της Γαλλίας, Πανεπιστήμιο της Κύπρου, 
Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, Πανεπιστήμιο 
Μιλάνου-Βicocca της Ιταλίας
•	 1 Κοινό με την Ανώτατη Σχολή Τηλεπικοινωνιών 

Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων 
(ΣΤΗΑΔ)
•	3 Erasmus Mundus
•	 2 Ευρωπαϊκά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών

Στοχεύοντας στην εξωστρέφεια και τη 
διεύρυνση του κοινού στο οποίο απευθύνεται, 
το ΕΚΠΑ έχει προχωρήσει στην οργάνωση και 
λειτουργία 29 από τα παραπάνω Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ξένη γλώσσα:
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•	Athens International Master’s Program in 
Neurosciences (EN)
•	 Data Science and Information Technologies (EN)
•	Space Technologies, Applications and 

Services (STAR) (EN)
•	Smart Telecom and Sensing Networks 

(SMARTNET)/Erasmus mundus joint master 
degree (EN)
•	Greek and Eastern Mediterranean 

Archaeology: From the Bronze Age Palaces 
to the Hellenistic Kingdoms (EN)
•	English Language, Linguistics and Translation 

(EN)
•	English Studies: Literature and Culture (EN)
•	Enseignants de langues en Europe: formation 

à la diversité linguistique et culturelle des 
publics scolaires (EN/FR)
•	Etudes Franco-helléniques en Littérature, 

Civilisation et Traduction (FR)
•	German Philology: Theory and Applications 

(GER)
•	European Master in Classical Cultures (EN)
•	Greek-Italian Studies: History, Literature, 

Classical Tradition (GR/IT)
•	Latin American and Iberian Studies (SP/EN)
•	Translation: Greek, English, Russian (GR/ EN/

RUS)
•	Media and refugee/migration flows (EN)
•	Southeast European Studies: Politics, History, 

Economics (EN)
•	South European Studies (EUROSUD)/

Erasmus mundus joint master degree (EN)
•	Droit public spécialisé (GR/FR)
•	L.L.M. in International and European Legal 

Studies (EN/FR/GER)
•	L.L.M. in International and European Law (EN)
•	Molecular Biomedicine: Mechanisms of 

Disease, Molecular and Cellular Therapies, 
and Bioinnovation (EN)
•	Nanomedicine (EN)
•	Master in Philosophy, specialization «History 

of Philosophy and Ideas» (EN)

•	National and Kapodistrian University of 
Athens Master of Business Administration – 
NKUA MBA (EN)
•	Science, Technology, Society-Science and 

Technology Studies (EN)
•	Studies in Orthodox Theology (EN)
•	European Joint Master in Paleontology, 

Geoconservation, Applications (PANGEA)/
Erasmus Mundus Joint Master Degree (EN)
•	Water, Biosphere and Climate Change (EN)
•	MSc in Archaeological Science (EN)

Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν δικαίωμα 
χορήγησης παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας. Στο Ίδρυμά μας, προς το παρόν, 
δεκαέξι (16) Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών χορηγούν παιδαγωγική και διδακτική 
επάρκεια στους απόφοιτούς τους:
•	ΔΠΜΣ «Κοινωνική Nευροεπιστήμη, 

Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα 
Βιολογίας και την Ιατρική Σχολή
•	ΔΠΜΣ «Διδακτική της Βιολογίας» του 

Τμήματος Βιολογίας σε συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
•	 ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες 

Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝετ-ΕΑΑ)» 
του Τμήματος Χημείας σε συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
και το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ 
και με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ
•	ΠΜΣ «Σχολική Ψυχολογία» του Τμήματος 

Ψυχολογίας
•	ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» του Τμήματος 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία
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•	ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα 
Δικαιώματα» του Τμήματος Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
•	ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «Διδακτική και Μεθοδολογία των 

Μαθηματικών» του Τμήματος Μαθηματικών 
σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και 
Φιλοσοφίας της Επιστήμης, το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
ΕΚΠΑ, το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και 
το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου
•	ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» του 
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής
•	ΠΜΣ «Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και 

Διά Βίου Μάθηση» (“School Management 
and Lifelong Learning”) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
•	ΠΜΣ «Κοινωνικές Επιστήμες και 

Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση» 
(Social Sciences and Humanities in Education) 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης
•	ΠΜΣ «Διδακτική των Μαθηματικών και 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
στην Εκπαίδευση» (“Didactics of Mathematics 
and Information Communication Technologies 
in Primary Education”) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
•	 ΠΜΣ «Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση 

των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών 
Τεχνολογιών» (Didactics and Public Understanding 
of Science and Digital Technology) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
•	 ΔΠΜΣ «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» 

(“School Counseling and Guidance”) του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου
•	ΔΠΜΣ «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου 

και Εκπαίδευση» (Rhetoric, Humanities and 
Education) του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
•	ΔΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής 

(online) Εκπαίδευσης» (Instructional Design for 
Online Distance Education) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ 
και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
•	ΔΠΜΣ «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνων Πόρων» (Educational Technology 
and Human Resources) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ 
και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Διδακτορικές Διατριβές
Οι διδακτορικές σπουδές αποσκοπούν στην 
προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής 
έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί 
την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής 
έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του 
κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης, της 
επιστήμης και της έρευνας στον αντίστοιχο 
επιστημονικό κλάδο.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής στο ΕΚΠΑ 
παρουσιάζονται αναλυτικά στους Κανονισμούς 
Διδακτορικών Σπουδών, που είναι αναρτημένοι 
στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.
Από το 2009, το Ίδρυμά μας προσφέρει τη 
δυνατότητα για εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη σε συνεργασία 
με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Προς 
το παρόν έχουν εγκριθεί δεκατρία (13) Ειδικά 
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Πρωτόκολλα Συνεργασίας (ΕΠΣ), ενώ σε 
διαδικασία έγκρισης βρίσκονται άλλα εννιά (9). 
Ενδεικτικά μερικά από τα Πανεπιστήμια με τα 
οποία έχουν υπογραφεί ΕΠΣ είναι τα: 
•	Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Βέλγιο),
•	Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Γαλλία),
•	Πανεπιστήμιο Paris Diderot (Γαλλία),
•	Πανεπιστήμιο της Λυών (Γαλλία),
•	Πανεπιστήμιο Le Mans (Γαλλία),
•	Πανεπιστήμιο της Μάλαγας (Ισπανία),
•	Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκας (Ισπανία).

Μεταδιδακτορική Έρευνα
Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με επιστήμονες 
που διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα σε 
τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά πεδία 
των Τμημάτων του. 
Βασικοί στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτο-
ρικής έρευνας είναι:
α) Η επέκταση της ειδίκευσης ή των 
αποτελεσμάτων που έχουν αποκτηθεί με τη 
διδακτορική διατριβή των ερευνητών/τριών 
σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που 
ενδιαφέρουν τη Σχολή/το Τμήμα.
β) Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να 
συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της 
έρευνας και των εφαρμογών της.
γ) Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της 
επιστημονικής έρευνας.
δ) Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η 
μεταφορά τεχνογνωσίας.

ε) Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η 
διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του ΕΚΠΑ.
Οι όροι και προϋποθέσεις για την εκπόνηση 
μεταδιδακτορικής έρευνας περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του 
ΕΚΠΑ και στους Κανονισμούς των Τμημάτων. Οι 
προκηρύξεις θέσεων για μεταδιδακτορική έρευνα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, 
καθώς και του Τμήματος.

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ
Στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) προσφέρονται πάνω από 400 
προγράμματα στην ελληνική γλώσσα και 45 
στην αγγλική γλώσσα, σε περισσότερα από 40 
επιστημονικά πεδία. Από το 2001 έως σήμερα 
έχουν επιμορφωθεί περισσότερα από 90.000 άτομα.

Θερινά σχολεία - Θερινές
Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών
Kάθε χρόνο οργανώνονται «θερινά σχολεία» 
με συμμετοχή σημαντικού αριθμού αλλοδαπών 
φοιτητών σε περιοχές ενδιαφέροντος στενά 
συνυφασμένες με της ιδιαιτερότητες της χώρα 
μας και των αντικειμένων σπουδών του ΕΚΠΑ. 
Ενδεικτικά αναφέρεται το “Athens EU Summer 
School”, ένα αγγλόφωνο εντατικό διεπιστημονικό 
πρόγραμμα θερινών μαθημάτων, το οποίο 
διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Εργαστήριο 
Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημοσίας Διοίκησης. Προσφέρει εμπεριστατωμένη 

γνώση και επιμόρφωση για θέματα 
ευρωπαϊκής πολιτικής και επιμέρους 
πολιτικών, καθώς και για τις προκλήσεις 
που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει 
στην μετά κρίση εποχή. Στα τέσσερα 
συναπτά χρόνια διεξαγωγής του, το 
Athens EU Summer School έχει 
φιλοξενήσει περίπου 150 φοιτητές από 
ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια από 25 
διαφορετικές χώρες. 

Φοιτητές του Πανεπιστημίου UCASS 
(θερινό σχολείο, Σούνιο, 2019).
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Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν θερινά 
σχολεία που διοργανώνονται στο πλαίσιο 
διμερών συμφωνιών του ΕΚΠΑ με Πανεπιστήμια 
της αλλοδαπής, όπως το “Encounter with the 
Greek Culture and Wisdom”, τον Ιούλιο 2019 από 
τη Φιλοσοφική Σχολή, ειδικά για φοιτητές του 
Πανεπιστημίου University of Chinese Academy 
of Social Sciences, της Κίνας. 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, από 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. 
Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών από την 
έναρξη του προγράμματος ανέρχεται σε 6.460 
από 78 χώρες και 654 Ιδρύματα. Περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα 
https://www.thyespa.uoa.gr.

Διακρίσεις /
Βραβεύσεις φοιτητών

Tο 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 προπτυχιακών φοιτητών της Νομικής 

Σχολής που συμμετείχε στον Ευρωπαϊκό 
Περιφερειακό Γύρο του Διεθνούς Διαγωνισμού 
Εικονικής Δίκης στο Δίκαιο του Διαστήματος 
«Manfred Lachs Space Law Moot Court 
Competition» (2021 European Rounds, Ιούλιος 
2021), κατετάγη 3η, ενώ παράλληλα είχε τα 2α 
καλύτερα γραπτά υπομνήματα (memorials).
•	Πενταμελής ομάδα προπτυχιακών φοιτητών 

του Τμήματος Μαθηματικών κατάκτησε 4 
χρυσά μετάλλια και 1 αργυρό μετάλλιο στον 28ο 
παγκόσμιο Μαθηματικό Φοιτητικό Διαγωνισμό 
IMC (International Mathematics Competition) 
που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον 
Αύγουστο 2021. ‘Ελαβαν μέρος 590 φοιτητές σε 
113 ομάδες από 49 χώρες.
•	 H ερευνητική ομάδα Συνθετικής Βιολογίας iGEM 

Athens 2019, μια διεπιστημονική ομάδα φοιτητών 
από το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ έλαβε το χρυσό 
μετάλλιο στο διεθνή διαγωνισμό συνθετικής 
βιολογίας IGEM2019 (International Genetically 
Engineered Machine) στη Βοστώνη, υπό την 
αιγίδα του ΜΙΤ. Η iGEMAthens 2019 κατάφερε 
να αποσπάσει χρυσό μετάλλιο και να είναι 
υποψήφια για το Best New Application award.

Βράβευση ομάδας της Νομικής Σχολής 
στο διεθνή διαγωνισμό Manfred Lachs 

Space Law Moot Court Competition

Xρυσό μετάλλιο στο διεθνή διαγωνισμό 
συνθετικής βιολογίας IGEM2019.
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Ακαδημαϊκές μονάδες
και προσφερόμενες υπηρεσίες

Oι κτηριακές εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση, 
την έρευνα και τη διοίκηση, συγκροτούν 5 

Πανεπιστημιοπόλεις (Ζωγράφου, Κέντρου Αθήνας, Γουδή, 
Δάφνης, Ψαχνών Ευβοίας). Στα κτηριακά συγκροτήματα 
των Σχολών λειτουργούν αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονο πληροφορικό και εποπτικό 
εξοπλισμό, άρτια εξοπλισμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια, βιβλιοθήκες, και άλλες 
υποστηρικτικές υποδομές. 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.
Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου λειτουργούν, μεταξύ άλλων, δεκαεννέα θεματικά Μουσεία, 
το Μουσείο Ιστορίας, το Ιστορικό Αρχείο, το Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο, τρία Πανεπιστημιακά 
Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακός βυζαντινός ναός του 11ου αιώνα, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, 
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής γλώσσας ως ξένης, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, 
υπολογιστικό κέντρο, έντεκα βιβλιοθήκες, τέσσερα κτήρια φοιτητικών εστιών, φοιτητικά εστιατόρια, 
αναγνωστήρια, πανεπιστημιακό γυμναστήριο, κολυμβητήριο και κέντρο άθλησης, υποδομές για 
τους πολιτιστικούς συλλόγους των φοιτητών, δύο παιδικοί σταθμοί. Επίσης προσφέρονται πάγιες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και υπηρεσίες οι οποίες συστήνονται 
αναλόγως περιστάσεων και αναγκών, όπως η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
(10306) για τον Covid-19 (Πίνακας 1).

Υπηρεσίες Υποστήριξης Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εγκαταστάσεις σπουδών και αναψυχής

Μονάδα Προσβασιμότητας 
Φοιτητών με Αναπηρία

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής 
Παρέμβασης 

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

Υγειονομική Υπηρεσία Συνήγορος του Φοιτητή Υπολογιστικό Κέντρο

Φοιτητικές Εστίες (4 κτήρια) Εργαστήριο Ψυχολογικής 
Συμβουλευτικής Φοιτητών 

Γεροσταθοπούλειο Πανεπιστημιακό 
Αστεροσκοπείο

Υπηρεσίες Σίτισης Γραφείο Συμβουλευτικής ΠΤΔΕ Γραφείο Πολυμέσων για την 
εξυπηρέτηση των Φοιτητών

Ταμείο Αρωγής Φοιτητών Μονάδα Κοινοτικής Ψυχικής 
Υγιεινής

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Υποτροφίες - Βραβεία Γραφείο Συμβουλευτικής, 
Θεολογική Σχολή

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και 
Ευρέσεως Εργασίας Φοιτητών

Συμβουλευτικό Κέντρο 
Ομηλίκων

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, 
κολυμβητήριο και κέντρο άθλησης

Τηλεφωνική Γραμμή 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
(10306) για τον Covid-19 

Γραφείο Διασύνδεσης Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών

 
Πίνακας 1: Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του ΕΚΠΑ για την υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 
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Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές 
με Αναπηρία του ΕΚΠΑ (ΦμεΑ). μεριμνά 
για την ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών με 
διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και στις εξετάσεις, 
μέσω της παροχής προσαρμογών στο 
περιβάλλον, υποστηρικτικών τεχνολογιών 
πληροφορικής και υπηρεσιών πρόσβασης. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην 
ιστοσελίδα https://access.uoa.gr/. 

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 https://www.lesxi.uoa.gr/foithtiki-
merimna.html.

Διδασκαλείο Νέας
Ελληνικής Γλώσσας (ΔΝΕΓ)

Tο 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. Από την ίδρυσή του 
έως σήμερα έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι 
από 55.000 σπουδαστές. Το Διδασκαλείο 

είναι το μεγαλύτερο κέντρο διδασκαλίας της 
νέας ελληνικής γλώσσας στον κόσμο. Πολλοί 
από τους αποφοίτους του Διδασκαλείου είναι 
σήμερα Καθηγητές Πανεπιστημίων, ιδίως της 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 
σε πολυάριθμες ξένες χώρες, μέλη του 
διπλωματικού σώματος της χώρας τους, μέλη 
της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διαπρεπείς 
επιστήμονες, διευθυντικά στελέχη, διακεκριμένοι 
καλλιτέχνες και επιχειρηματίες. Με απόφαση 
της Συγκλήτου, συνεδρία 1ης Αυγούστου 2019, 
το ΔΝΕΓ αποτελεί ανεξάρτητη και αυτοτελή 
ακαδημαϊκή μονάδα. Διοικείται από πενταμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με 
απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση 
του Πρύτανη, και αποτελείται από τρία μέλη 
ΔΕΠ προερχόμενα από το Τμήμα Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ένα μέλος 
ΕΕΠ του Διδασκαλείου και τον/την Πρόεδρό του. 
Χορηγείται βεβαίωση Ελληνομάθειας επιπέδου 
Β2 μετά από εξετάσεις. 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.). 
Παρατηρείται ετησίως αυξανόμενος αριθμός 
σπουδαστών στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-
17 έως και το 2020-21 έχουν φοιτήσει 5.379 
αλλοδαποί σπουδαστές, οι οποίοι προέρχονται 

Χρήση υπολογιστή μόνο με 
κίνηση της κεφαλής από 
ΦμεΑ του ΕΚΠΑ
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από 86 χώρες ενώ στις εξετάσεις πιστοποίησης 
ελληνομάθειας Β2 επιπέδου έχουν πάρει 
μέρος 1.797 ενδιαφερόμενοι. Περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα 
https://www.greekcourses.uoa.gr.

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Tο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών ιδρύθηκε με 
το νόμο 5147/1931 και αρχικά αποτελούσε 

τμήμα της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Εξαρχής 
σκοπός του Διδασκαλείου ήταν η διδασκαλία 
των ξένων γλωσσών σε φοιτητές του ΕΚΠΑ, 
η οποία για πολλά χρόνια περιορίστηκε στη 
διδασκαλία των ευρύτερα oμιλούμενων, 
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.

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, 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 χορηγούνται 
βεβαιώσεις παρακολούθησης και σπουδών.
Το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είχαν εγγραφεί 
2.030 σπουδαστές, ενώ την τελευταία πενταετία 
στο Διδασκαλείο φοίτησαν συνολικά 10.985 
σπουδαστές (από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην 
ιστοσελίδα https://www.didaskaleio.uoa.gr.
 

Το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο - Γυμναστήριο
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Βιβλιοθήκη 
και Κέντρο Πληροφορησης

H Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ αποτελεί αυτοτελή 
Διεύθυνση και το υλικό της επιμερίζεται 

και στεγάζεται σε 9 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 περισσότερα από 
1.000.000 τεκμήρια βιβλίων και περισσότερα από 
350.000 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 είναι 
μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) και 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 σκοπό 
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). 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, επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και ψηφιακές συλλογές. 
Επίσης παρέχεται πρόσβαση σε μια σειρά 
από βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων είτε 
μέσω του ΣΕΑΒ είτε μέσω συνδρομής που έχει 
αποκλειστικά το Πανεπιστήμιό μας. Περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα 
https://pergamos.lib.uoa.gr/.

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής

•	 Εμβαδού 7.500 τ.μ 
•	 Η δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας μετά την 

Εθνική Βιβλιοθήκη 
•	 400 θέσεις αναγνωστών 
•	 500.000 βιβλία, παπύρους και χειρόγραφα,
•	 20.000 σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις, 
•	 4.000 τεκμήρια συλλογής οπτικοακου-

στικού και φωτογραφικού υλικού, 
•	 Εκδόσεις που χρονολογούνται από τον 16ο 

αιώνα μέχρι και σήμερα.
•	 Είναι εξοπλισμένη με την τελευταία λέξη 

της τεχνολογίας στη βιβλιοθηκονομία, 
καθώς περιλαμβάνει αυτόματο μηχάνημα 
ανταλλαγής βιβλίων
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Μουσεία και Ιστορικό Αρχείο

Μουσείο Ιστορίας
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Tο 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).
Εκτός του Μουσείου Ιστορίας υπάρχουν 13 
θεματικά Μουσεία τα οποία ανήκουν σε Σχολές 
ή Τμήματα του ΕΚΠΑ, καθώς και το 
Ιστορικό Αρχείο. Αναλυτικότερα:

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.

3. Eγκληματολογικό 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
Ιδρύθηκε το 1998 και περιλαμβάνει, εκτός των 
άλλων, όργανα έρευνας - κυρίως βιολογικών 
μετρήσεων.

5. Μουσείο Οδοντιατρικής
Η συλλογή περιλαμβάνει εργαλεία, συσκευές, 
υλικά και πλήρεις οδοντιατρικές μονάδες που 
χρησιμοποιούνταν στην Οδοντιατρική.
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6. Μουσείο Αρχαιολογίας
και Ιστορίας της Τέχνης / 
Αρχαιολογικό Πάρκο Πανεπιστημιόπολης
Το Μουσείο περιλαμβάνει κυρίως 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. 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,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’.

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. Στον Βοτανικό Κήπο του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών στην Ιερά οδό καλλιεργούνται 200 είδη 
φυτών.

10. Ζωολογικό Μουσείο
Το Ζωολογικό Μουσείο δημιουργήθηκε πριν 
από 15 περίπου χρόνια. Είναι το πρώτο και 
πληρέστερο του είδους του στην Ελλάδα.

11. Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας 
Δημιουργήθηκε το 1908 και περιλαμβάνει την 
παλαιότερη συλλογή ορυκτών και πετρωμάτων 
στην Ελλάδα.

12. Μουσείο Φυσικών Επιστημών 
και Τεχνολογίας
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 κατοχης.

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.

14. Moυσείο Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών 
Το Μουσείο Πληροφορικής και των 
Τηλεπικοινωνιών (ΜΠ&Τ) ιδρύθηκε το 2019 και 
βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Η δημιουργία ενός 
σύγχρονου Μουσείου στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, όπου και 

Το Μουσείο Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης
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16. Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο 
Το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο (Λ.Μ.Α.) 
ιδρύθηκε το 2017 και στεγάζεται στον χώρο του 
πρώην Σπουδαστηρίου Λαογραφίας (κτήριο 
Φιλοσοφικής Σχολής) και είναι υπό διαμόρφωση. 
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1965 ως «Αρχείο 
Χειρογράφων Πρωτογενούς Λαογραφικής Ύλης» 
με προσηρτημένη «Λαογραφική Μουσειακή 
Συλλογή». Σήμερα το Λ.Μ.Α. διαθέτει περίπου 
4.000 ανέκδοτα κατά κύριο λόγο χειρόγραφα 
με πλούσιο πρωτογενές λαογραφικό υλικό και 
μουσειακή συλλογή περίπου 1100 λαογραφικών 
αντικειμένων (χρηστικών ή μη) της καθημερινής 
ζωής, που διαρκώς εμπλουτίζεται. Το υλικό αυτό 
αποτελεί προϊόν επιτόπιων ερευνών φοιτητών 
και φοιτητριών της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει υποβληθεί ως 
εργασίες σε μαθήματα Λαογραφίας. Επιστήμονες 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμβουλεύονται 
τακτικά το αρχείο που είναι το δεύτερο σε μέγεθος 
Αρχείο λαογραφικού υλικού στην Ελλάδα. 

17. Μουσείο Παθολογικής Ανατομικής 
Το Μουσείο Παθολογικής Ανατομικής ιδρύθηκε 
το 2020 και στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής 
Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής και περιλαμβάνει 
την ιστορική συλλογή Rokitansky, εμπλουτισμένη 
από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα με μεγάλο 
αριθμό παθολογοανατομικών εκθεμάτων. Η 
μουσειακή συλλογή ξεκίνησε ως δωρεά μικρού 
αριθμού παρασκευασμάτων προς το Οθώνειο 
Πανεπιστήμιο από τον διάσημο Βοημό ιατρό, 
παθολογοανατόμο, φιλόσοφο και πολιτικό, 

βαρώνο Karl von Rokitansky (1804-1878), 
μετά από αίτηση του φιλέλληνα ιατρού 
του βασιλιά Όθωνα, Bernard Röser το 
1844. Το Μουσείο απευθύνεται τόσο στα 
μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής 
κοινότητας όσο και σε μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 
ευρύ κοινό.

στεγάζεται, αποτελεί πρωτοπορία για τα ελληνικά 
δεδομένα. Συνοπτικά, το Μουσείο έχει στόχο να 
αναδείξει: την Ιστορία της Πληροφορικής και 
των Τηλεπικοινωνιών, ως κέντρο διαφύλαξης, 
έρευνας και προβολής των επιστημονικών 
αυτών πεδίων, την Ιστορία και την ερευνητική/
εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος 
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών του 
ΕΚΠΑ, και τέλος, την εξελικτική πορεία της 
Πληροφορικής ως επιστήμη και τη σημασία της 
στις διάφορες πτυχές της ζωής μας. 

15. Μουσείο Φυσιολογίας 
«Γεώργιος Κοτζιάς»
Το Μουσείο Φυσιολογίας “Γεώργιος Κοτζιάς” 
της Ιατρικής Σχολής, ιδρύθηκε το 2020 και 
εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της 
Φυσιολογίας, υποστηρίζοντας ευρύτερα την 
ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης 
βιοιατρικής έρευνας. Συγχρόνως, το Μουσείο 
απευθύνεται, εκτός από την ακαδημαϊκή και 
επιστημονική κοινότητα, σε κάθε μορφής 
μουσεία, κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, των 
οποίων οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται 
με τους δικούς του, σε ιδιώτες, παρέχοντας 
υπηρεσίες και στην ευρύτερη κοινωνία με 
σκοπό την ευρεία μετάδοση της ακαδημαϊκά 
καλλιεργούμενης γνώσης. Οι συλλογές του 
Μουσείου κατατάσσονται σε δύο εξειδικευμένες 
συλλογές: α) ιστορικών οργάνων της Φυσιολογίας 
και β) ιστορικού αρχείου Γ. Κοτζιά. 

 Το Ζωολογικό Μουσείο
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Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία

Ιστορικό Αρχείο
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 

Tα 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,  καθώς 
και σημαντικός αριθμός Εργαστηρίων και 
υποστηρικτικών μονάδων.
Αντίστοιχα, στο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» Νοσοκομείο, 
λειτουργούν οι ακόλουθες Πανεπιστημιακές 
Κλινικές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ: Α΄ 

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 (https://www. archive.uoa.gr).

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.

 «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο



Πανεπιστημιακός Ναός 
της Καπνικαρέας

Tο 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.
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Πανεπιστημιακές Κλινικές

Σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική 
δραστηριότητα πραγματοποιείται στις εβδο-

μήντα δύο (72) Πανεπιστημιακές Κλινικές του 
ΕΚΠΑ. Από αυτές, εξήντα μία (62) 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 275 

Εργαστήρια που βρίσκονται κατανεμημένα σε 
σχεδόν όλα τα Τμήματα του ΕΚΠΑ. Σε αρκετές 
Σχολές, τα Εργαστήρια πρακτικά αποτελούν το 
κέντρο της εφαρμοσμένης έρευνας.
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Γεροσταθοπούλειο Πανεπιστημιακό
Αστεροσκοπείο Αθηνών

Η αίθουσα ελέγχου του αστεροσκοπείου, με 
το σύστημα ελέγχου του τηλεσκοπίου (TCS) 
και τον υπολογιστή της CCD κάμερας.

Aπό την αρχή της λειτουργίας του το 2000, 
το Γεροσταθοπούλειο Πανεπιστημιακό 

Αστεροσκοπείο έχει ως στόχο του να εκπαιδεύσει 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
του ΕΚΠΑ, αλλά και να κάνει την αστρονομία 
προσιτή στο ευρύ κοινό και στους μαθητές 
μέσα από δραστηριότητες και εκδηλώσεις. 
Κάθε μήνα, το Αστεροσκοπείο προσφέρει 
διαλέξεις και σεμινάρια με αστρονομικά 

θέματα, καθώς και μαθήματα αστρονομικής 
παρατήρησης, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα 
να γνωρίσουν τις πιο σύγχρονες ανακαλύψεις 
στην αστρονομική έρευνα. Το Πανεπιστημιακό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών διαθέτει ένα ρομποτικό 
τηλεσκόπιο διαμέτρου 0.4 μ μέσα σε ένα θόλο 5 
μ. το οποίο δίνει την ευκαιρία στους χρήστες του 
για λειτουργία με τηλεχειρισμό. Περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα 
https://observatory.phys.uoa.gr/index.html.
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Κοινωνική Δράση και Παρέμβαση του ΕΚΠΑ

Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

Μουσείου Ιστορίας.

Tο 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, 
οργανισμούς, 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» (https://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, 
σε κοινότητες και ευπαθείς ομάδες, καθώς 
και δράσεις υποστήριξης, όπως οι «Ακαδημίες 
Γονέων» για την υποστήριξη 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 
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Τελετή υπογραφής δωρεάς ειδικού εργαστηριακού 
εξοπλισμού για την ταχύτατη ανίχνευση του ιού SARS-
CoV-2 στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής 
Σχολής από το κινέζικο Ίδρυμα Mammoth (16.6.2020). 

Προγραμμα 
“Υγεια για όλους”, 
εμβολιασμοί Ρομά.

Μειονότητας στη Θράκη». Ακόμη, προσφέρει 
262 online, εντελώς δωρεάν, ανοικτά ψηφιακά 
μαθήματα από τα προγράμματα σπουδών των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου.
Ειδικότερα, από την άνοιξη του 2020 η χώρα 
μας έχει διέλθει μια πολύ κρίσιμη και δύσκολη 
περίοδο λόγω της πανδημίας SARS-Cov-2 
(COVID-19). Η στήριξη του ΕΚΠΑ στην εθνική 
αυτή προσπάθεια ήταν και είναι διαρκής και θα 
συνεχίσει να εξειδικεύεται από την πλευρά του 
Ιδρύματός μας με συγκεκριμένες δράσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 σε όλα τα 
επίπεδα. Οι δράσεις αυτές:
- Ιατρικό έργο,
- Ερευνητικό έργο,
- Έργο Εμπειρογνωμόνων, το οποίο 

σχετίζεται με τη δράση των μελών του 
ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στην Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας SARS- Cov-2 
(COVID-19),

- Δημοσιεύσεις, οι οποίες σχετίζονται με 
τη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών και 
προτάσεων, καθώς και άλλου σχετικού υλικού 
(προτάσεις, δράσεις, ανακοινώσεις, έρευνες 
και άρθρα κ.ά.), που απευθύνονται τόσο 

σε ειδικούς επιστήμονες, όπως γιατρούς, 
εκπαιδευτικούς κ.ά., ασθενείς, όσο και σε 
γονείς, παιδιά και ευρύτερα στην κοινωνία,

- Έργο που περιλαμβάνει αντίστοιχες κλινικές 
και εργαστηριακές εξετάσεις, νοσηλείες, 
ενημερώσεις ασθενών και οικογενειών 
χωριστά, συσκέψεις για θεραπευτικά αλλά και 
οργανωτικά ζητήματα, αγωνία και κόπωση,

- Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοι-
νωνικής υποστήριξης για τον COVID-19 σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αιγινήτειο» με 
πέντε γραμμές για ψυχολογική υποστήριξη, 
ψυχιατρική υποστήριξη, παιδοψυχιατρικά 
θέματα, για εργαζόμενους στον χώρο της υγείας 
(εργασιακή εξουθένωση, αγωνίες εργαζόμενων) 
και για θέματα σχετικά με κοινωνικές υπηρεσίες.

Η ανάδειξη του εκπαιδευτικού, ερευνητικού 
και ευρύτερα κοινωνικού έργου, καθώς 
και η ενημέρωση των πολιτών για διάφορα 
επιστημονικά ζητήματα αποτελούν βασική 
προϋπόθεση, πλέον, για ένα ανοικτό και μεγάλο 
Πανεπιστήμιο, που αναπτύσσεται σε άμεση 
αλληλεπίδραση με την κοινωνία και τις ανάγκες 
της. Υπηρετώντας, λοιπόν, τον παραπάνω σκοπό, 
ο νέος κόμβος επικοινωνίας και ανάδειξης του 
έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πλέον 
επισκέψιμος στη διεύθυνση https://hub.uoa.gr/.
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Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις

Στοχεύοντας 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.
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Διεθνής Προσανατολισμός-Διμερείς
Διεθνείς Συμφωνίες και Συνεργασίες

H 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 69 διεθνείς 
συμφωνίες συνεργασίας του ΕΚΠΑ με 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού - κυρίως 
δημοσίου χαρακτήρα - ή με ομοταγή Ιδρύματα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 29 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 αρκετά 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 ολοκαύτωμα και 
τις Μνήμες της Κατοχής, κ.ά.). Στο πλαίσιο των 
ανωτέρω αναφερόμενων διμερών συμφωνιών 
συνεργασίας, υποστηρίχθηκε η κινητικότητα 
σημαντικού αριθμού εισερχόμενων και 
εξερχόμενων φοιτητών και καθηγητών.
Η διεθνής προβολή του Ιδρύματος αλλά 
και η διαρκής επιδίωξη νέων συνεργασιών 
με ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού, έχει 
ως αποτέλεσμα την συχνή επίσκεψη στην 
Πρυτανεία Πρεσβευτών και επιτετραμμένων 
διάφορων χωρών στην Ελλάδα, Αξιωματούχων 
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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. 
Την τελευταία πενταετία επισκέφθηκαν την 
Πρυτανεία του ΕΚΠΑ Πρέσβεις, Μορφωτικοί 
Ακόλουθοι, Υπουργοί και μέλη κοινοβουλίου 
περισσότερων από 30 χωρών. 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 Πρυτανεία όσο και επιμέρους Σχολές του 
ΕΚΠΑ και είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και 
να συζητήσουν προοπτικές συνεργασίας. Από 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, για πρώτη φορά, 
στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών συνεργασίας, 
πραγματοποιήθηκαν πρότυπα προγράμματα 
φοίτησης Κινέζων φοιτητών και φοιτητριών 
Ελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Beijing 
Foreign Studies University και Guangdong 
University of Foreign Studies. To αρχικό 
πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το China 
Scholarship Council (CSC), εκπρόσωποι του 
οποίου επισκέφθηκαν το ΕΚΠΑ και αξιολόγησαν 
το πρόγραμμα κατά τη λήξη του.

Τελετή υποδοχής  των αλλοδαπών πρωτοετών φοιτητών 
του αγγλόφωνου “BA Program in the Archaeology, 

History and Literature of Ancient Greece”, παρουσία 
της Υπουργού κ. Νίκης Κεραμέως (27.9.2021)
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Πρόγραμμα Erasmus+

Tο ΕΚΠΑ συμμετέχει ενεργά από το 1987 
στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Erasmus. Από την αρχή λειτουργίας του 
προγράμματος έχουν φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών περισσότεροι από 6.300 φοιτητές 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων από 38 χώρες, 
ενώ περί τους 15.300 φοιτητές του ΕΚΠΑ έχουν 
μετακινηθεί για σπουδές και πρακτική άσκηση 
προς Ιδρύματα και φορείς υποδοχής όλων των 
ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, 815 διδάσκοντες 
του ΕΚΠΑ έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες 
μετακίνησης που τους παρέχει το πρόγραμμα 
προς Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνεχώς 
αυξανόμενος αριθμός των εισερχομένων στο 
ΕΚΠΑ φοιτητών για σπουδές και πρακτική 
άσκηση. 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 δωρεάν 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».
Το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 είναι ενεργές 
814 συμφωνίες στο πλαίσιο του Erasmus+ 
του ΕΚΠΑ με 403 Πανεπιστήμια από 40 
χώρες. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του Swiss 
European Mobility Programme, είναι σε ισχύ 12 
συμφωνίες μεταξύ του ΕΚΠΑ και 8 Ελβετικών 
συνεργαζόμενων Παν/μιων.
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. Περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα 
https://en.interel.uoa.gr/erasmus.html.
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Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο CIVIS

Το CIVIS είναι μέρος μιας ευρύτερης 
προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου τύπου 
Πανεπιστημίου στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. 
Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που 
θα στηρίζεται στην όσο το δυνατόν στενότερη 
συνεργασία μεταξύ των παραδοσιακών 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η πρώτη φάση της 
δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 
έχει πιλοτικό χαρακτήρα, χρηματοδοτείται από 
το Erasmus+, με σκοπό ακριβώς την πιλοτική 
συνεργασία των ιδρυμάτων που συναποτελούν 
το κάθε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και θα 
ολοκληρωθεί μέσα σε 3 χρόνια.
H ένταξη του ΕΚΠΑ στο CIVIS δίνει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης της κινητικότητας των μελών ΔΕΠ, 
του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών, 
καθώς και της ανταλλαγής καλών πρακτικών 
του ιδρύματός μας με 7 Ευρωπαϊκά ιδρύματα 
διεθνούς κύρους. Με καθένα από αυτά τα 
συμμετέχοντα Πανεπιστήμια έχει συναφθεί 
γενική συμφωνία για την κινητικότητα φοιτητών 
και διδακτικού προσωπικού για κάθε κοινό 
τομέα σπουδών. Η συμμετοχή στο CIVIS παρέχει 
επίσης στα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας 
άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

τη δυνατότητα συμμετοχής στη διοργάνωση 
κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
διαφόρων επιπέδων και στην κατάθεση 
ερευνητικών προτάσεων. Τα οκτώ Πανεπιστήμια 
που αποτελούν τα μέλη του «Πανεπιστημίου 
Πολιτών της Ευρώπης» με τον τίτλο CIVIS, 
είναι: το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-
en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles 
(Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του 
Βουκουρεστίου, Universitatea din București 
(Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο 
Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad 
Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), 
το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, 
Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, 
Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) 
και το Eberhard-Karls- Universität Tübingen 
(Γερμανία). Νέο μέλος του CIVIS είναι το 
Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, University of 
Glasgow (Γλασκώβη, Ηνωμ. Βασίλειο) ενώ 
σύντομα θα προσχωρήσει στη συμμαχία και το 
Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, Paris Lodron 
Universität Salzburg (Σάλτσμπουργκ, Αυστρία). 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην 
ιστοσελίδα https://www.uoa.gr/anakoinoseis_ 
kai_ekdiloseis/anakoinoseis/civis/.
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Τελετή βράβευσης των φοιτητών που έλαβαν την υποτροφία SYLFF παρουσία του 
Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα κ. Shimizu, του Πρύτανη και μελών της Επιτροπής.

Υποτροφίες

Μέσω της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων το 
Πανεπιστήμιο διαχειρίζεται συνολικά 108 

κοινωφελείς περιουσίες, οι οποίες αποτελούνται 
από κληροδοτήματα, κληρονομίες και δωρεές. 
Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της βούλησης των 
κληροδοτών και δωρητών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, το έτος 2020 και δεδομένου των 
ιδιαίτερων συνθηκών λόγω της πανδημίας 
χορηγήθηκαν υποτροφίες 1,2 εκατομμυρίων 
ευρώ για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες. 
Επιπροσθέτως, μέσω του Τμήματος 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, ορισμένα 
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. 
Σημειώνεται επίσης ότι το ΕΚΠΑ είναι το 
μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που από το 1993 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 69 Πανεπιστήμια 
από 44 χώρες τα οποία συμμετέχουν στη 
χορήγηση των υποτροφιών Ryoichi Sasakawa 
Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF). 
Οι υποτροφίες του προγράμματος SYLFF 
χορηγούνται ετησίως σε αριστούχους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές των κοινωνικών 
και ανθρωπιστικών επιστημών με ηγετικές 
ικανότητες. Έως σήμερα έχουν χορηγηθεί στο 
ΕΚΠΑ υποτροφίες σε περίπου 300 φοιτητές που 
διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και 
τις ηγετικές τους ικανότητες.
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Έρευνα και Καινοτομία στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στόχοι και Στρατηγική
του Ιδρύματος

Το 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 
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Διάγραμμα 1: Ετήσια έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. από έργα/προγράμματα 
ανά πηγή χρηματοδότησης σε εκατομμύρια Ευρώ κατά την περίοδο 2015-2020

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 ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ιδρύθηκε και 
ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Έρευνας 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με την 
επωνυμία “Αρχιμήδης” το οποίο φιλοδοξεί 
να συνδέσει την ερευνητική κοινότητα με τη 
βιομηχανία και να επιχειρηματικές ιδέες της 
πανεπιστημιακής κοινότητας από τις οποίες 
δύνανται να δημιουργηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις.

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 Ε.Κ.Π.Α. 
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 70 εκατ. Ευρώ και 
κατανέμεται ανά πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα 
με το Διάγραμμα 1.
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Διάγραμμα 2: Αριθμός νέων έργων κατ’ έτος

Στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται στο Ε.Κ.Π.Α. μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., 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 3.

 

 

Διάγραμμα 3: Θέσεις απασχόλησης σε έργα/προγράμματα 2015-2020

Σήμερα, ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ διαχειρίζεται περισσότερα από 3.800 περίπου ενεργά έργα και ο αριθμός 
των νέων έργων κατ’ έτος αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.



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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