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Εγκαίνια του 1ου αναμορφωμένου 
Σπουδαστηρίου της ΦΛΣ 

Έργο «Αναδιαρρύθμιση Σπουδαστηρίων και 
Βιβλιοθηκών της Φιλοσοφικής Σχολής» 

2/12/2022 

Προσφώνηση του Πρύτανη  Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ για ένα ακόμα 

μεγάλο έργο του ΕΚΠΑ στη Φιλοσοφική Σχολή σχετικά με τη νέα 

αναδιαρρύθμιση παλαιών χώρων που είχαν κενωθεί μετά τη 

μεταφορά Σπουδαστηρίων και Βιβλιοθηκών της 

Φιλοσοφικής Σχολής στο νέο υπερσύγχρονο κτήριο της 

Βιβλιοθήκης. 

Με το έργο αυτό οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την 

Κοσμητεία της Σχολής, και με την διαρκή και καταλυτική 

υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΚΠΑ, προχωρούν σε 

μια σημαντική παρέμβαση σε ένα εμβληματικό χώρο 

σπουδών, το κτήριο της Φιλοσοφικής, με εργασίες 

αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης, που ουσιαστικά θα 

δώσουν νέα πνοή στους χώρους, καλύπτοντας υπάρχουσες 

και μελλοντικές ανάγκες. 
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Η μελέτη και η δημοπράτηση του έργου «Αναδιαρρύθμιση 

Σπουδαστηρίων και Βιβλιοθηκών της Φιλοσοφικής Σχολής», 

εγκρίθηκαν με την από 20/11/2020 απόφαση της 

Πανεπιστημιακής Συγκλήτου. Ο προϋπολογισμός των εργασιών 

ανέρχεται στο ποσό των 1.128.900,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και 

χρηματοδοτείται από τα περιουσιακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. 

Η Τεχνική Περιγραφή του έργου αφορά τις εργασίες 

αναδιαρρύθμισης των χώρων που κατείχαν τα Σπουδαστήρια και 

οι Βιβλιοθήκες της Φιλοσοφικής Σχολής, προκειμένου να 

δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές ήτοι νέοι χώροι 

αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων και γραφείων. Οι νέοι 

χώροι διαμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

αναγκών των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.  

Στους νέους χώρους θα γίνουν όλες οι απαραίτητες 

μετατροπές στο ηλεκτρομηχανολογικό δίκτυο, στο δίκτυο 

ψύξης/θέρμανσης, όπου η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά την λήψη μέτρων 

διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις 

κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων (θα γίνει, επίσης, 

αποξήλωση των παλαιών κλιματιστικών σωμάτων fan-coil, καθώς 

και των αντίστοιχων ψυκτικών σωληνώσεων και λοιπών υλικών).  

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τοποθέτηση νέων 

δαπέδων, με την αφαίρεση των υπαρχόντων δαπέδων, σύμφωνα 

με την μελέτη ελέγχου δαπέδου και τον έλεγχο που έχει 
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διενεργήσει το Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».  

Παράλληλα, προχωρούν ήδη οι εργασίες σχετικά με την 

αναδιαρρύθμιση των υπόλοιπων σπουδαστηρίων και 

χώρων. 

Κυρίες και κύριοι, 

Το Πανεπιστήμιό μας είναι σε συνεχή κίνηση και πρόοδο!  

Έχουν πραγματοποιηθεί και είναι ήδη σε εξέλιξη σημαντικές 

παρεμβάσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών του 

ΕΚΠΑ.  

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης ή/και 

δημιουργίας νέων υποδομών σε όλα τα σημεία παρουσίας του 

ΕΚΠΑ, ενώ υλοποιούνται και μεγάλες προμήθειες εξοπλισμού.  

Προσεχώς, μάλιστα, θα λειτουργήσουν και τα Core Facilities 

που αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στο ερευνητικό 

έργο. 

Ήδη είχαμε τη χαρά να υλοποιήσουμε τα εγκαίνια της 

αίθουσας 917, της πλήρως ανακαινισμένης αίθουσας 

εκδηλώσεων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, όπως και της 

αίθουσας 624 στη Φιλοσοφική Σχολή, στην οποία στεγάζεται το 

Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας. 

Όλες οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη στη Φιλοσοφική 

Σχολή, αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις για την 
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ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών της Σχολής και του 

ΕΚΠΑ γενικότερα, μια προτεραιότητα που έθεσαν εξαρχής 

ψηλά οι Πρυτανικές Αρχές και την υλοποιούν με 

συγκεκριμένες προγραμματικές δράσεις.  

Επίσης, προχωρούν οι ενέργειες για την ανακαίνιση του 

αμφιθεάτρου της Φιλοσοφικής AULA, την προμήθεια 

καθισμάτων, σκίασης και λοιπού εξοπλισμού. 

Παράλληλα υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται 

εκτεταμένες εργασίες υγρομόνωσης και στεγανοποίησης, 

συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση των υποδομών μας.  

Στη Φιλοσοφική Σχολή, βεβαίως, έχει πρόσφατα 

εγκαινιασθεί και λειτουργεί η νέα Βιβλιοθήκη, μια από τις 

μεγαλύτερες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας, σε ένα από το πλέον 

σύγχρονα κτήρια διεθνώς, που έχει ήδη λάβει διακρίσεις για 

τον σχεδιασμό του.  

Κυρίες και κύριοι, 

Το Πανεπιστήμιό μας είναι σε συνεχή κίνηση και πρόοδο!  

Όλες οι εργασίες που υλοποιήθηκαν και οι εν εξελίξει, καθώς 

κι οι προγραμματιζόμενες, ενισχύουν δομές, υποδομές και 

λειτουργίες, έτσι ώστε να στηρίζεται σταθερά η 

εξωστρέφεια του Ιδρύματος και κυρίως το διδακτικό, το 

ερευνητικό έργο και το ευρύτερα κοινωνικό του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Σας ευχαριστώ. 


