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Όραμα
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση σε όλα τα
επίπεδα σπουδών και στην προαγωγή της επιστήμης μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε ένα
ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Όραμα του Πανεπιστημίου μας αποτελεί η προαγωγή της αριστείας στον
τομέα της εκπαίδευσης, η καινοτομία στην έρευνα, η καλλιέργεια της παιδείας γενικότερα, αλλά και η ενεργός
συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Αποστολή
και Πολιτική του Ιδρύματος
Αποστολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παραμένει, καθ’ όλη τη διάρκεια
της ιστορικής του πορείας από την ίδρυση σχεδόν του νέου ελληνικού κράτους, η διαρκής αναβάθμιση της
εκπαίδευσης των νέων επιστημόνων μέσω της συνεχούς βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας και της
ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών, η καλλιέργεια του πνεύματος διάκρισης και η αποτελεσματική
σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομία. Ανταποκρινόμενοι στις διαρκείς εξελίξεις
του 21ου αιώνα στον τομέα της έρευνας επιθυμούμε οι Καθηγητές, οι ερευνητές και οι φοιτητές μας μέσα
στα Τμήματα, τις Κλινικές και τα Εργαστήρια να αναζητούν την καινοτομία και την προαγωγή της γνώσης.
Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε και εμφυσήσουμε σε κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας την ικανότητα και
το πάθος για πρόοδο και ευημερία, καθώς και το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας εντός της κοινότητας του ΕΚΠΑ,
αλλά και εκτός αυτής.
Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, απαλλαγμένα από κάθε μορφής διακρίσεις (φυλετικές, εθνικής
προέλευσης, φύλου, θρησκείας, κ.ά.) έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση
στη γνώση, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τις πολιτικές του Πανεπιστημίου, την
Ελληνική νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.
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Στρατηγικοί στόχοι
Η ιστορικότητα του ΕΚΠΑ και το ανθρώπινο δυναμικό του είναι οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου μας και θέτουν τους άξονες που καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος, στο
πλαίσιο του οράματος και της αποστολής του. Οι στρατηγικοί του στόχοι παραμένουν σταθερά προσανατολισμένοι
στη συνέχιση της παράδοσής του να καινοτομεί και να διακρίνεται, στην Ελλάδα και διεθνώς, σε όλα τα επίπεδα:
της εκπαίδευσης, της έρευνας, του πολιτισμού, εξασφαλίζοντας ότι το ΕΚΠΑ θα συνεχίζει να επηρεάζει το
δημόσιο βίο και τη χάραξη των σχετικών πολιτικών. Προωθούμε κάθε συνεργασία που συμβάλλει στην επίτευξη
της αποστολής και του οράματος του Πανεπιστημίου μας με Ιδρύματα και Οργανισμούς που διακρίνονται στον
τομέα τους.
Βασικός μας στόχος είναι να αποτελεί το ΕΚΠΑ πόλο έλξης των ικανοτέρων υποψήφιων φοιτητών,
αλλά και Καθηγητών από διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μέριμνά μας παραμένει το ΕΚΠΑ να
διατηρήσει και να βελτιώσει την σημαντική διεθνή του αναγνώριση στους παγκόσμιους καταλόγους κατάταξης
Πανεπιστήμιων, οι φοιτητές μας να διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς και επιστημονικές διοργανώσεις
και οι απόφοιτοί μας να χαίρουν ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης τόσο στη χώρα μας όσο και
στο εξωτερικό. Επίσης, στόχος μας είναι η αξιοποίηση από την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς των
αποτελεσμάτων της έρευνας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιό μας. Όσον αφορά στην προβολή και δημοσιότητα
των επιτευγμάτων και του έργου (ακαδημαϊκού, ερευνητικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, πολιτιστικού) που
συντελείται από κάθε μέλος της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, επικεντρωνόμαστε στη διάχυσή τους τόσο στη
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και στην κοινωνία και την πολιτεία, με στόχο αφενός την προώθηση μιας
πολιτικής ανοιχτής πρόσβασης και αφετέρου την ανάδειξη της σημαντικής και πολυδιάστατης προσφοράς του
ΕΚΠΑ.

Το ΕΚΠΑ με μια ματιά
Ιστορία και καθεστώς λειτουργίας
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 με αρχικό όνομα “Οθώνειο Πανεπιστήμιο”. Απετέλεσε 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 (συντομογραφία: ΕΚΠΑ). Το ΕΚΠΑ είναι Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο αλλά υπαγόμενο σε κανόνες του δημοσίου δικαίου
και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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Σχολές, Τμήματα και Εγκαταστάσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σχολές: 8
Τμήματα: 33
Αριθμός προπτυχιακών προγραμμάτων : 33
Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων:136
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ): 5
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία: 2
Πανεπιστημιακές Κλινικές: 76 (εκ των οποίων 60 ανήκουν στην Ιατρική Σχολή, 11 στο Τμήμα
Νοσηλευτικής και 5 στο Τμήμα Οδοντιατρικής)
Εργαστήρια: 210, εκ των οποίων 169 θεσμοθετημένα με σχετικό ΦΕΚ και 41 με αποφάσεις Τμήματος/
Συγκλήτου
Κτήρια Βιβλιοθήκης: 8
Μουσεία: Το Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ, 13 θεματικά Μουσεία που ανήκουν σε συγκεκριμένες Σχολές
ή/και Τμήματα και το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου.

Ανθρώπινο δυναμικό:
Καθηγητές, Λέκτορες και λοιπό διδακτικό προσωπικό: 2.104,
Διοικητικό προσωπικό: 1.087
(σύνολο προσωπικού: 3.191)

Φοιτητές:
•
•
•
•

Αριθμός Προπτυχιακών (ενεργών) φοιτητών: 39.088
Αριθμός Μεταπτυχιακών φοιτητών (Master): 11.479
Αριθμός Υποψηφίων Διδακτόρων: 14.240
Αλλοδαποί Φοιτητές οι οποίοι φοιτούν στο ΕΚΠΑ: 5.654
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Διοικητική και Ακαδημαϊκή διάρθρωση
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
I. ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9770, 210 368 9771
Fax: 210 368 9717
e-mail: rector@uoa.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Καθηγητής. Ναπολέων Μαραβέγιας
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9776
Fax: 210 368 9682
e-mail: vrec-admin@uoa.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9772
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-rd@uoa.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουραζέλης
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9766
Fax: 210 368 9691
e-mail: vrec-acafir@uoa.gr
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9760
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-fin@uoa.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Καθηγητής Γεώργιος Πολυμενέας
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9779
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-students@uoa.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Καθηγητής Γεώργιος Ζωγράφος
Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα
Τηλ: 210 368 9773
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-hospitalsgz@uoa.gr

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

IΙΙ. ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες των Σχολών και Προέδρους Τμημάτων,
μέχρι δύο ανά Σχολή με διετή μη ανανεούμενη θητεία και εναλλαγή σε κάθε Σχολή
έως ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της Σχολής. Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου
συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές Πρύτανη.
8

IV. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οι Οκτώ (8) Σχολές και τα τριάντα τρία (33) Τμήματα ενταγμένα σε αυτές παρατίθενται κατωτέρω
καθώς και οι Κοσμήτορες και Πρόεδροι αυτών.
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, (http://deantheol.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Απόστολος Νικολαΐδης
Τμήμα Θεολογίας (http://www.theol.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Αν. Καθηγητής Θωμάς Ιωαννίδης
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (http://www.soctheol.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, (http://www.law.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγήτρια Διονυσία Καλλινίκου
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, (http://deaneconpol.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Μιχαήλ Σπουρδαλάκης
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (http://www.pspa.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Χρήστος Λυριντζής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (http://www.econ.uoa.gr)
Πρόεδρος: Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (http://www.media.uoa.gr)
Πρόεδρος: Καθηγητής Δημήτριος-Σταμάτιος Χαραλάμπης
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (http://www.turkmas.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, (http://www.deanphil.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου
Τμήμα Φιλολογίας (http://www.phil.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Αμφιλόχιος Παπαθωμάς
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (http://www.arch.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Παναγιώτης Βαλαβάνης
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (http://www.ppp.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου
Τμήμα Ψυχολογίας (http://www.psych.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://www.enl.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ευαγγελία Σακελλίου - Schultz
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Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://www.frl.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Μαρία Παπαδήμα
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://www.gs.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αναστασία Αντωνοπούλου
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://www.ill.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Μικρός
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (http://www.spanll.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Αν.Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος
Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Πρόεδρος: Καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών - Πρόεδρος: Καθηγήτρια Άννα Ταμπάκη
Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ελένη Στεργιοπούλου
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, (http://www.deansos.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρώτσος
Τμήμα Φυσικής (http://www.phys.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Νικόλαος Τετράδης
Τμήμα Χημείας (http://www.chem.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος-Ισίδωρος Κόκοτος
Τμήμα Μαθηματικών (http://www.math.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Απόστολος Μπουρνέτας
Τμήμα Βιολογίας (http://www.biol.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Αν.Καθηγητής Κυριάκος Γεωργίου
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (http://www.geol.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (http://www.di.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Αντώνιος Πασχάλης
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (http://www.phs.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγητής Ιωάννης Χριστιανίδης
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Ευστράτιος Πατσούρης
Ιατρική Σχολή (http://www.med.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Πέτρος Σφηκάκης
Τμήμα Οδοντιατρικής (http://www.dent.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Ηλιάδης
Τμήμα Φαρμακευτικής (http://www.pharm.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγητής Παναγιώτης Μαράκος
Τμήμα Νοσηλευτικής (http://www.nurs.uoa.gr/) - Πρόεδρος: Καθηγήτρια Χρυσούλα Λεμονίδου
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(http://deanedc.uoa.gr/) - Κοσμήτωρ: Καθηγήτρια Θάλεια Δραγώνα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (http://www.primedu.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Αν.Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (http://www.ecd.uoa.gr/)
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Θάλεια Δραγώνα (ασκεί καθήκοντα Προέδρου με αποφ. Συγκλήτου)
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, (http://www.phed.uoa.gr/)
Κοσμήτωρ: Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς
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1. Ιστορική Αναδρομή
Το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ιδρύθηκε με το Β.Δ. της 22ας Απριλίου 1837 με το
όνομα «Πανεπιστήμιον του Όθωνος» προς τιμήν του Όθωνος, ιδρυτή του και πρώτου Βασιλέως της νεότερης
Ελλάδος.
Στην πρώτη μορφή του περιελάμβανε τέσσερις 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».
Αρχικώς το Πανεπιστήμιο λειτούργησε σε ένα νεοκλασικό κτήριο στη βόρεια πλαγιά του λόφου της
Ακρόπολης, το οποίο ήταν προηγουμένως η κατοικία των αρχιτεκτόνων Σταμάτιου Κλεάνθη και Eduard Schaubert (σήμερα στο χώρο αυτό στεγάζεται το Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου). Απετέλεσε το πρώτο
Πανεπιστήμιο στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, καθώς και στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής
Μεσογείου.
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Ο ρόλος του υπήρξε καθοριστικός, τόσο από ιστορικής όσο και από κοινωνικής απόψεως, για την παραγωγή
του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, την προαγωγή της γνώσης και την προώθηση της πολιτιστικής ζωής
στην Ελλάδα, αλλά σημαντικό υπήρξε και το κύρος του διεθνώς.
Το Νοέμβριο 1841 το Πανεπιστήμιο μεταφέρθηκε σε κτήριο που σχεδιάστηκε από τον Δανό αρχιτέκτονα
Christian Hansen. Η πρόσοψή του, γνωστή ως τα «Προπύλαια», ολοκληρώθηκε το 1842-1843. Tο κτήριο,
διακοσμημένο με έργα του ζωγράφου Karl Rahl, αποτελεί, μαζί με τα κτήρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και της Ακαδημίας Αθηνών, την περίφημη νεοκλασική «αρχιτεκτονική τριλογία» της Αθήνας. Σήμερα,
το ιστορικό αυτό μνημείο χρησιμοποιείται ως κτήριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου και χώρος οργάνωσης
εκδηλώσεων.
Το 1862 το “Πανεπιστήμιο του Όθωνος” μετονομάστηκε σε “Εθνικόν Πανεπιστήμιον”, αφού ο βασιλιάς
Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα. Με τον νόμο ΓΩΚΕ΄ της 17ης Ιουλίου 1911 ιδρύθηκε, σύμφωνα
με την από 4 Φεβρουαρίου 1849 διαθήκη του μεγάλου ευεργέτη Ιωάννη Δομπόλη, 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
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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 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν το μοναδικό
Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το οποίο παρείχε στην ελληνική κοινωνία διπλωματούχους επιστήμονες στην
ιατρική, στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, στη νομική και τα οικονομικά, στη φιλολογία, την ιστορία, την
αρχαιολογία και την εκπαίδευση καθώς και στον κλήρο.
Κατά τη διάρκεια της ιστορικής του πορείας, πολλοί φοιτητές αλλά και Καθηγητές του έχουν παίξει
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη τομέων της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, όπως για παράδειγμα
ο Γεώργος Παπανικολάου, η Ελένη Αρβελέρ (το γένος Γλύκατζη), ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, κ.ά.. Είμαστε
επίσης υπερήφανοι για τους Νομπελίστες λογοτεχνίας Οδυσσέα Ελύτη και Γιώργο Σεφέρη, οι οποίοι έχουν
σπουδάσει στο ΕΚΠΑ, καθώς και για τον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος επί εννέα διαφορετικά έτη είχε προταθεί
ως υποψήφιος για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Γραμματέας του Ιδρύματος υπήρξε και ο εθνικός ποιητής
Κωστής Παλαμάς.
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Έως σήμερα, το ΕΚΠΑ εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές επιστημονικές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές,
αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του αφορά
στον χώρο της εθνικής υγείας, καθώς οι φοιτητές/τριες της Σχολής Επιστημών Υγείας που κάνουν την πρακτική
τους προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στο κοινό, υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού.
Σημαίνοντα πρόσωπα - επίτιμοι διδάκτορες
Από 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. Από το 1860 για να τιμήσουμε εξέχουσες προσωπικότητες στον τομέα των επιστημών,
των γραμμάτων και των τεχνών, ένας σημαντικός αριθμός προσωπικοτήτων έχουν αναγορευθεί σε Επίτιμους
Διδάκτορες του ΕΚΠΑ.
Μεταξύ άλλων, θα πρέπει ιδιαίτερα να αναφερθούν οι κάτωθι κάτοχοι Νόμπελ οι οποίοι έχουν αναγορευθεί
Επίτιμοι Διδάκτορες του ΕΚΠΑ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

John Nash (Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες)
Edward Prescott (Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες)
Harry Markowitz (Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες)
Peter Agre (Νόμπελ στη Χημεία)
Jean-Marie Lehn (Νόμπελ στη Χημεία)
François Jacob (Νόμπελ στη Φυσιολογία και Ιατρική)
Luis J. Ignarro (Νόμπελ στη Φυσιολογία και Ιατρική)
Herald zur Hausen (Νόμπελ στη Φυσιολογία και Ιατρική)
Derek Walcott (Νόμπελ στη Λογοτεχνία)
Οδυσσέας Ελύτης (Νόμπελ στη Λογοτεχνία)
Joseph Sifakis (Βραβείο Turing, θεωρούμενο ως το «Νόμπελ» Πληροφορικής)
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Επίσης, διεθνείς προσωπικότητες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της επιστήμης έχουν
αναγορευθεί Επίτιμοι Διδάκτορες του ΕΚΠΑ :
•
•
•
•
•
•
•
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Pierre Paul Émile Roux (1912)
Emile Picard (1937)
Max Planck (1937)
Sir Alexander Fleming (1946)
George Papanicolaou (1949)
Nicholas Negroponte (1999)
Rudolph Emil Kalman (2003)

Επίτιμοι Διδάκτορες όμως του ΕΚΠΑ έχουν αναγορευθεί και διεθνείς προσωπικότητες από τον χώρο των
Γραμμάτων, των Τεχνών, αλλά και πολιτικές και εκκλησιαστικές προσωπικότητες, ορισμένοι εκ των οποίων
καταγράφονται κατωτέρω:
Λογοτέχνες
•
•
•
•
•
•
•

Rudyard Kipling (1924)
Γιάννης Ρίτσος (1987)
Umberto Eco (1995)
Noam Chomsky (2004)
Peter Stein (2004)
Margaret Atwood (2013)
Helene Ahrweiler (το γένος Γλύκατζη) (2014)
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Πολιτικές προσωπικότητες (εκτός Ελλάδος)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Εκκλησιαστικές προσωπικότητες
Μητροπολίτης Αθηνών, Προκόπιος (1882)
Μητροπολίτης Ρουμανίας, Dragomir Dimitrescu (1887)
Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, Βενιαμίν (1937)
Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, Μακάριος (1957)
Αρχιεπίσκοπος της Ελβετίας, Δαμασκηνός (1990)
Πατριάρχης της Μόσχας και πάσης Ρωσίας Αλέξιος Β’ (1992)
Αρχιεπίσκοπος των Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος (1998)
Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος (1999)
Αρχιεπίσκοπος των Η.Π.Α. Δημήτριος (2005)
Αρχιεπίσκοπος του Canterbury, Rowan Williams (2010)
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος Β’ (2010)
Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρος Β’ (2012)
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2. Διάρθρωση Σπουδών, Παροχές και Υπηρεσίες
2.1. Σπουδές στο ΕΚΠΑ
2.1.1. Προπτυχιακές σπουδές
Στις οκτώ (8) Σχολές του ΕΚΠΑ - Θεολογική, Νομική, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Φιλοσοφική,
Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών της Αγωγής και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
- κατανέμονται τριάντα τρία (33) Ακαδημαϊκά Τμήματα. Κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα προσφέρει και υλοποιεί ένα
(1) πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, οπότε 33 πτυχία, ομώνυμα των Τμημάτων, απονέμονται από το ΕΚΠΑ.
Ο αριθμός φοιτητών, καθώς και η διαδικασία εισαγωγής τους σε ένα Τμήμα, καθορίζονται από την Ελληνική
Νομοθεσία περί εισαγωγής φοιτητών στα δημόσια Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών δομούνται σε υποχρεωτικά, επιλογής και θεματικών κύκλων,
κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, εργαστηριακά, σεμιναριακά, υπαίθρου, κλινικές μελέτες, πρακτική άσκηση,
πτυχιακή εργασία κ.ά., με αποτέλεσμα οι φοιτητές να εξατομικεύουν το πρόγραμμά τους αναλόγως με τις
κλίσεις και τα ιδιαίτερα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.
Η διάρθρωση και το περιεχόμενο των μαθημάτων καθορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος,
το οποίο ετησίως επανεξετάζεται ώστε να λαμβάνει υπ’ όψιν τις νέες επιστημονικές και εκπαιδευτικές τάσεις,
τις νέες τεχνολογίες καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η ύπαρξη στο Ίδρυμα σημαντικού αριθμού
θεσμοθετημένων Εργαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων, Βιβλιοθηκών, Αναγνωστηρίων, καθώς επίσης του
Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών και του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για τους αλλοδαπούς φοιτητές
μας, θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου σπουδών, καθώς αυτά συνεισφέρουν
τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στην έρευνα και τη διασύνδεση με την κοινωνία.
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για τη λήψη πτυχίου είναι οκτώ (8) εξάμηνα, εκτός από ορισμένα Τμήματα
όπου είναι δέκα (10) και την Ιατρική Σχολή όπου είναι δώδεκα (12). Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός
ECTS καθώς και ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ.), ο οποίος λαμβάνεται υπ’ όψιν στον υπολογισμό
του Βαθμού Πτυχίου ως συντελεστής βαρύτητας. Το Πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση του πρώτου
κύκλου σπουδών και ο βαθμός αυτού κατηγοριοποιείται ως εξής: Άριστα, από οκτώ και πενήντα ένα (8,51) ως
και δέκα (10), Λίαν καλώς, από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και πενήντα (8,50), Καλώς, από πέντε (5) ως
και έξι και σαράντα εννέα (6,49).
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2.1.2. Μεταπτυχιακές σπουδές
Εκατόν τριαντα έξι (136) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ εφεξής) - Τμηματικά, Διατμηματικά,
Διιδρυματικά και Διακρατικά - προσφέρονται από το ΕΚΠΑ.
Από αυτά, τα κάτωθι τέσσερα (4) ΠΜΣ είναι συνεργαζόμενα και με Ερευνητικά Ινστιτούτα:
• ΠΜΣ: «Athens International Master’s Programme in Neurosciences» - «Διεθνές πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες»: συνεργασία με Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών
«Αλέξανδρος Φλέμινγκ», Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Διατμηματικό).
• ΠΜΣ “Μικροηλεκτρονική”: συνεργασία με Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΙΝΝ του
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
(ΕΠΙΣΕΥ) (Διατμηματικό).
• ΠΜΣ “Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία: συνεργασία με “Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών και Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
(Διιδρυματικό).
• ΠΜΣ “Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική”: συνεργασία με Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
και ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος” (Διιδρυματικό).
Διακρατικά μεταπτυχιακά προγράμματα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Διακρατικά μεταπτυχιακά προγράμματα. Ορισμένα εξ αυτών (και τα
Τμήματα που τα προσφέρουν) είναι:
• Το European Master in Classical Cultures -(EMCC)- είναι ένα Διεθνές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με
αντικείμενο τις κλασικές σπουδές, στο οποίο συμμετέχουν 11 πανεπιστήμια από οκτώ ευρωπαϊκές
χώρες (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας).
• Το Ελληνο-Γαλλικό από κοινού μεταπτυχιακό πρόγραμμα: “Specialised Public Law” (Νομική Σχολή και
το Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV) .
• Το Ελληνο-Γαλλικό από κοινού μεταπτυχιακό πρόγραμμα: “Foreign Languages Teaching in Europe”
(Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και το Πανεπιστήμιο Angers).
• Το από κοινού μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (Τμήμα Εκπαίδευσης
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Institute of Education, University College London).
• Το Διεθνές πρόγραμμα “European Master’s Programme on Society, Science and Technology” στο
οποίο συμμετέχουν 13 Πανεπιστήμια (Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης).
• Το πρόγραμμα “Intravascular Surgery” (Τμήμα Ιατρικής και το Πανεπιστήμιο του Milano – Bicocca).
• Το πρόγραμμα “Clinical Neurophysiology” (Τμήμα Ιατρικής και το Montreal Neurological Institute του
Πανεπιστημίου Mc Gill).
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•
•

“Διδακτική και Μεθοδολογία Μαθηματικών” (Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τμήμα
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου).
“Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση” (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου).

Αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα:
Το αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης” του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ιδρύθηκε το 1999. Κατά την ίδρυση και έναρξή του συνεργάστηκαν
διάφορα πανεπιστήμια, αλλά στην πορεία εξελίχθηκε σε αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει έκτοτε δεχθεί πολλούς Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές (από 36 χώρες).
Εκτός του ανωτέρω, σημειώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 έχει προγραμματισθεί να
λειτουργήσουν τρία (3) ακόμη αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα:
•
•
•

Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού
έως και τα Ελληνιστικά Βασίλεια - Master in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology (http://
meditarch.arch.uoa.gr/site/meditarch).
Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νευροεπιστήμες - Athens International Master’s
Programme in Neurosciences (http://masterneuroscience.biol.uoa.gr).
Μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων - Master in Business Administration Program, with specialization in Internal Audit (http://www.ddomo-ia.econ.uoa.gr).
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Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ΕΚΠΑ έχει συνάψει ειδικά πρωτόκολλα
συνεργασίας με 28 ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη
(κατάλογος αυτών είναι διαθέσιμος στο: http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/ekpaideysh/spoydes/
PhD_EidPrwtokollaSynergasias012017.doc)
2.1.3. Μεταδιδακτορική Έρευνα
Το Πανεπιστήμιο απασχολεί και συνεργάζεται με επιστήμονες που διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα σε
τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά πεδία των Τμημάτων του. Η συνεργασία αναφέρεται ιδίως στην εποπτεία
ή συμβουλευτική υποστήριξη της μεταδιδακτορικής έρευνας από μέλος ή μέλη του διδακτικού προσωπικού,
στην παροχή πρόσβασης σε επιστημονικό υλικό ή εξοπλισμό ή στην ανάθεση εκ μέρους του Πανεπιστημίου
συγκεκριμένου ερευνητικού έργου με ή χωρίς αμοιβή.
2.1.4. Θερινά Σχολεία
Περιστασιακά οργανώνονται “Θερινά Σχολεία” σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος, τα οποία είναι
στενά συνυφασμένα με τις ιδιαιτερότητες που προσφέρει η χώρα μας ή το Πανεπιστήμιο και πολλοί φοιτητές
έχουν εκφράσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αντικείμενα αυτά. Ενδεικτικά αναφέρουμε το θερινό σχολείο κατά
το 2016: “Cultural Heritage Management: Archaeology, architecture and urban planning” - Summer School
in Athens, Marathon and Kea (Cyclades, Aegean Sea)”.
2.1.5. Διακρίσεις / Βραβεύσεις φοιτητών
Το 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 ομάδων φοιτητών του ΕΚΠΑ:
•
•
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Διακρίσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Διεθνές Συνέδριο
“Μύθος και Συναίσθημα” στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης (2017).
Ομάδα φοιτητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
συμμετείχε πρόσφατα (2017) στον Ευρωπαϊκό Γύρο του διεθνούς πανεπιστημιακού διαγωνισμού
εικονικής δίκης ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2) κατέκτησε το
Βραβείο Καλύτερου Υπομνήματος Εναγομένου (Award for Best Written Submission Respondent) και
το Βραβείο Καλύτερων Υπομνημάτων συνολικά (Award for Best Written Submission Overall).

•
•
•
•
•
•
•

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δύο συνεχόμενες χρονιές (2016, 2015), ομάδα φοιτητών της Νομικής
Σχολής στον Διεθνή Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης για το Δίκαιο του Διαστήματος (Manfred Lachs Space
Law Moot Court Competition).
Διάκριση της Νομικής Σχολής στον διαγωνισμό εικονικής διεθνούς εμπορικής διαιτησίας (International
Commercial Arbitration Moot 2016).
Τρία (3) μετάλλια κατέκτησε η ομάδα φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών στον μαθηματικό διαγωνισμό
SEEMOUS (South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students) το 2017.
Πέντε (5) μετάλλια (1 χρυσό, 2 αργυρά και 2 χάλκινα) κατέκτησε η πενταμελής ομάδα του Τμήματος
Μαθηματικών στον Φοιτητικό Διαγωνισμό IMC 2016.
Χρυσό μετάλλιο για το ΕΚΠΑ στη διεθνή ολυμπιάδα μαθηματικών SEEMOUS 2016 (South-Eastern
European Mathematics Olympiad for University Students).
Βράβευση μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε διεθνή διαγωνισμό
δοκιμίου με θέμα «Peace and Security in the 21st Century - a Youth Perspective for Achieving It», που
διοργανώθηκε από την Public Policy Division του ΝΑΤΟ (2016).
Διάκριση (1η θέση) φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον διαγωνισμό
καινοτομίας NBG i-bank #fintech crowdhackathon (2016).
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2.2. Εγκαταστάσεις και προσφερόμενες Υπηρεσίες
Οι κτηριακές υποδομές του Πανεπιστημίου, συνολικής επιφάνειας 700.000 τ.μ. περίπου, οι οποίες
χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, την έρευνα και τη Διοίκηση, συγκροτούν τέσσερις Πανεπιστημιουπόλεις
με τις Σχολές τους, του Ζωγράφου (Φιλοσοφική, Θετικών Επιστημών, Θεολογική), του Γουδή (Επιστημών
Υγείας), του Κέντρου της Αθήνας (Νομική, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής) και της
Δάφνης (ΣΕΦΑΑ). Στα κτηριακά συγκροτήματα των Σχολών λειτουργούν αίθουσες διδασκαλίας, διαφόρων
μεγεθών, με σύγχρονο εποπτικό εξοπλισμό και υποδομές Πληροφορικής, άρτια εξοπλισμένα εκπαιδευτικά και
ερευνητικά εργαστήρια και άλλες υποστηρικτικές υποδομές.
Το ΕΚΠΑ προσφέρει, επίσης, πλήθος εγκαταστάσεων και υπηρεσιών για την υποστήριξη των προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών φοιτητών. Ενδεικτικώς αναφέρονται ορισμένες, κατά κατηγορία, στον παρακάτω πίνακα.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Εγκαταστάσεις σπουδών
και αναψυχής

Συνήγορος του Φοιτητή

Μονάδα Προσβασιμότητας
Φοιτητών με Αναπηρία

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

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής
Παρέμβασης

Ταμείο Αρωγής Φοιτητών

Υπολογιστικό Κέντρο

Γραφείο Συμβουλευτικής Θεολογικής
Σχολής

Φοιτητικές Εστίες

Γραφείο Πολυμέσων για την εξυπηρέτηση
των Φοιτητών

Γραφείο Συμβουλευτικής ΠΤΔΕ

Υπηρεσίες Σίτισης

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Μονάδα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής

Υπηρεσίες Υγειονομικής
Περίθαλψης

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων

Υποτροφίες - Βραβεία

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και κέντρο
άθλησης
Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greekcourses.uoa.gr)
Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας του ΕΚΠΑ λειτουργεί από τη δεκαετία
του 1950, με μικρό αριθμό σπουδαστών αρχικά, που στις δεκαετίες που ακολούθησαν αυξήθηκε εντυπωσιακά.
Το Διδασκαλείο είναι το μεγαλύτερο κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον κόσμο. Πολλοί από
τους αποφοίτους του Διδασκαλείου είναι σήμερα Καθηγητές Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας
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Πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο, μέλη του διπλωματικού σώματος της χώρας τους, μέλη της εκκλησιαστικής
ιεραρχίας, διαπρεπείς επιστήμονες, διευθυντικά στελέχη, διακεκριμένοι καλλιτέχνες και επιχειρηματίες.
Το Διδασκαλείο υπάγεται στο Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/
ξένης γλώσσας μαζί με το ομώνυμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
Στόχοι του Διδασκαλείου είναι:
• Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
• Η πιστοποίηση του βαθμού γνώσης της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
• Η επαφή των αλλοδαπών σπουδαστών με τομείς και θέματα του ελληνικού πολιτισμού
• Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για τη Διδασκαλία της Νέας
Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας οργανώνονται κάθε μήνα επισκέψεις σε Μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους, καθώς επίσης και εκδρομές σε περιοχές με ιστορικό ενδιαφέρον (Σούνιο, Δελφούς,
Μυκήνες, Επίδαυρο, Ναύπλιο). Οι ξεναγήσεις παίρνουν τη μορφή μαθημάτων ανάλογων με το επίπεδο των
σπουδαστών (αρχικό, μέσο και προχωρημένο). Οι φοιτητές προετοιμάζονται για τις εξορμήσεις αυτές, οι οποίες
εντάσσονται στο κυρίως πρόγραμμα σπουδών, με έντυπο και εικονογραφικό υλικό, λεξιλογικές ασκήσεις,
ιστορικές αναφορές και συζητήσεις που προηγούνται στην τάξη.
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Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών (http://www.didaskaleio.uoa.gr)
Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών ιδρύθηκε το 1931 και αποτελούσε αρχικά Τμήμα της Πανεπιστημιακής
Λέσχης. Σκοπός του εξαρχής ήταν η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, η οποία για πολλά χρόνια περιορίστηκε
στη διδασκαλία των ευρύτερα ομιλουμένων, δηλαδή της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής, στις
οποίες προστέθηκαν αργότερα η Ισπανική και η Ρωσική. Με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το
1994, το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών καθίσταται πλήρως ανεξάρτητη και αυτοτελής ακαδημαϊκή μονάδα.
Σήμερα διδάσκονται 23 γλώσσες σε όλα τα επίπεδα: Αγγλική, Αλβανική, Αραβική, Βουλγαρική, Γαλλική,
Γερμανική, Δανική, Ιαπωνική, Ινδική (Hindi–Σανσκριτική), Ισπανική, Ιταλική, Κινεζική, Κορεατική, Νορβηγική,
Ολλανδική, Περσική, Πορτογαλική, Ρωσική, Σερβική, Σουηδική, Τουρκική, Τσεχική και Φινλανδική. Επιπλέον,
προσφέρονται ειδικά προγράμματα για όποιον επιθυμεί να εξειδικευτεί στη γλώσσα, τη μετάφραση, τη νομική
ή την ιατρική επιστήμη.

Μουσεία

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Το 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 Πα26

νεπιστήμιo» στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Πλάκα). Στον χώρο αυτό, 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 δημιουργεί και να ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και της κοινωνίας, καθώς και να προβάλλει την ιστορία
του ιδρύματος και το έργο των θεμελιωτών της επιστήμης της νεότερης Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της παραπάνω αποστολής διοργανώνει και φιλοξενεί εκθέσεις, πολιτιστικές και επιστημονικές
εκδηλώσεις γύρω από την ιστορία της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της έρευνας στη χώρα, αλλά και γύρω
από τις σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές. Κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών φιλοξενεί, στις
εξωτερικές του αυλές, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.
Το Μουσείο Ιστορίας συμμετέχει επίσης σε διεθνείς διοργανώσεις για την προστασία και την ανάδειξη της
πανεπιστημιακής κληρονομιάς. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το ΜΙΠΑ αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου
UNIVERSEUM (European Academic Heritage Network) και το 2015 φιλοξένησε την 16η συνάντηση του θεσμού στην Αθήνα με τη συμμετοχή πανεπιστημίων από 16 ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο των επετειακών
εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 180 χρόνων από την ίδρυση του ΕΚΠΑ, διοργανώνει περιοδική έκθεση
με θέμα: “Το Λάβαρο του Πανεπιστημίου Αθηνών - Σύγχρονες Εικαστικές Προσεγγίσεις”, καθώς και πλήθος
άλλων πολιτιστικών δράσεων.
Εκτός του Μουσείου Ιστορίας υπάρχουν δεκατρία (13) θεματικά Μουσεία τα οποία ανήκουν σε Σχολές ή
Τμήματα του ΕΚΠΑ, καθώς και το Ιστορικό Αρχείο.
1. Μουσείο Ανατομίας / Συλλογή Γεωργίου Παπανικολάου
Το Μουσείο Ανατομίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής, που
ανήκει και λειτουργεί στην Ιατρική. 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
Το Ανθρωπολογικό Μουσείο της Ιατρικής Σχολής 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 αποτελούσε πρωτοποριακή ενέργεια για τα
ελληνικά δεδομένα. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι από την ίδρυσή του είχε δημιουργηθεί με την προοπτική
ολοκληρωμένης ερευνητικής και εκπαιδευτικής πανεπιστημιακής μονάδας, πέρα από τον μουσειακό και
ευρύτερα ενημερωτικό του χαρακτήρα.
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3. Εγκληματολογικό Μουσείο
Το Εγκληματολογικό Μουσείο ανήκει και λειτουργεί στην Ιατρική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου 5343/1932. 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
Το Μουσείο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής ιδρύθηκε το 1998 από μια μικρή ομάδα του Διδακτικού
και Επιστημονικού Προσωπικού του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας και στεγάζεται στο ίδιο Εργαστήριο.
5. Μουσείο Οδοντιατρικής
Ο κεντρικός πυρήνας των εκθεμάτων προέρχεται εκ δωρεάς κοινωνικών φορέων (κυρίως της Εταιρείας
Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης και ορισμένων εργαστηρίων του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας) αλλά και ιδιωτών. Επιπλέον εκθέματα βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους
στις αίθουσες αναμονής, στην είσοδο του Αμφιθεάτρου και στον χώρο του Σπουδαστηρίου.
6. Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης / Αρχαιολογικό Πάρκο Πανεπιστημιόπολης
Το Μουσείο περιλαμβάνει συλλογές της Προϊστορικής και Κλασικής Αρχαιολογίας, αξιόλογη Συλλογή
Εκμαγείων, Συλλογές Βυζαντινής Ζωγραφικής και Κεραμεικής, Διαχρονική και Διαμεσογειακή Συλλογή Κεραμεικής, Συλλογή Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας και Συλλογή Πετρωμάτων, Μεταλλευμάτων και Αρχαίας
Τεχνολογίας. Η νεότερη τέχνη εκπροσωπείται από πίνακες σημαντικών νεοελλήνων ζωγράφων, οι οποίοι κατά
καιρούς δανείζονται σε εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε πρόσφατη δωρεά
οφείλεται και η Συλλογή έργων Λαϊκής Αιθιοπικής Τέχνης. Το αρχαιολογικό πάρκο αποτελεί πρωτοποριακό
στην σύλληψη έργο ανάδειξης ανασκαφικού υλικού καθώς περιλαμβάνει ανασκαφικά ευρήματα και εκθέματα
από το σταθμό του Συντάγματος κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας.
7. Μουσείο της Παιδείας
Oι συλλογές του Μουσείου αποτελούνται από ποικίλα αντικείμενα, βιβλία, όργανα σωματοψυχικών
μετρήσεων της επιστημονικής Παιδαγωγικής, φωτογραφικό υλικό, σχολικά είδη, στολές μαθητών, τίτλους
σπουδών, παιχνίδια, ηλεκτρονικά προγράμματα κλπ.
8. Βιβλικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεολογικής Σχολής
Τα εκθέματα αποτελούνται από μακέτες, εκμαγεία και αντίγραφα αντικειμένων του θρησκευτικού και καθημερινού βίου των λαών της Βίβλου. Σημαντικά εκμαγεία τα οποία προέρχονται από το μουσείο του Λούβρου:
ο Κώδικας του Χαμουραμπί (2.25 x 0.90), η Στήλη του Μεσά (1.25 x 0.72 x 0.36) και ο οβελίσκος του Σαλμανάσαρ Γ’. Εκτίθεται σημαντικός αριθμός από αντίγραφα αντικείμενων καθημερινής χρήσης ή λατρευτικών
(αγγεία, νομίσματα, ειδώλια, είδη οπλισμού).
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9. Βοτανικό Μουσείο / Βοτανικός Κήπος
Από τις παλαιές συλλογές του Μουσείου ως σημαντικότερες θεωρούνται τα αποξηραμένα δείγματα φυτών
των T. von Heldreich, Θ. Γ. Ορφανίδη και Β. Τούντα. Σημειώνεται ότι επίσημη και αξιόπιστη καταγραφή των
δειγμάτων δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα για τις περισσότερες ομάδες φυτών, το δε πλήθος τους είναι
μεγαλύτερο από το επισήμως αναφερόμενο (117.000 δείγματα αναφέρονται στο Index herbariorum). Στις νεότερες συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνονται μυκητολογικό υλικό, καθώς και δείγματα σπερματοφύτων
και φυκών από συνεργαζόμενους ερευνητές βοτανικής, κυρίως του Τομέα Οικολογίας και Ταξινομικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο μουσείο εκτίθεται η μόνιμη έκθεση: «Η Έκθεση για το Αττικό Τοπίο» που είχε
πραγματοποιηθεί στον Πειραιά στα μέσα της δεκαετίας του ’80.
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Στον Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ιερά οδό, που ιδρύθηκε το 1835, καλλιεργούνται 200
είδη φυτών. Υπάρχουν πολλά είδη δένδρων και θάμνων (μερικά μεγάλης ηλικίας), αρκετά ποώδη είδη και μία
μικρή τεχνητή λίμνη με υδρόβια φυτά. Στα ενδιαφέροντα φυτά του Κήπου περιλαμβάνονται ορισμένα πανύψηλα άτομα Cupressus sempervirens, Phoenix canariensis και Washingtonia sp. και κάποια φυτά ιστορικής
σημασίας όπως η άκανθα (Acanthus mollis) και το κώνειο (Conium maculatum).

10. Ζωολογικό Μουσείο
Το Ζωολογικό Μουσείο έχει ζωή 130 περίπου ετών. Είναι το πρώτο και πληρέστερο του είδους του στην
Ελλάδα. Αρχικά, αποτέλεσε τον πυρήνα ενός ευρύτερου Φυσιογραφικού Μουσείου, που εγκαταστάθηκε, από
τα μέσα του 19ου αιώνα, στον 1ον όροφο της προς την οδό Ακαδημίας πτέρυγας του κεντρικού κτηρίου του
Πανεπιστημίου. Αργότερα, αποσπάστηκαν από αυτό οι βοτανικές, παλαιοντολογικές, ορυκτολογικές και ανθρωπολογικές συλλογές και αυτονομήθηκαν στο Βοτανικό, το Παλαιοντολογικό, το Ορυκτολογικό και το Ανθρωπολογικό Μουσείο.
11. Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Το 1908 δημιουργήθηκε το Πανεπιστημιακό Μουσείο Ορυκτολογίας - Πετρολογίας, και από τότε λειτουργεί
ως ανεξάρτητο παράρτημα. Τα έτη 1980 – 2000, το Μουσείο παρέμεινε ανενεργό λόγω μεταφοράς και ανασύστασης.
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12. Μουσείο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Στο Μουσείο φυλάσσονται όργανα του Εθνικού Γραφείου Μέτρων και Σταθμών, πρότυπα μεγέθη, η πρώτη
γεννήτρια ακτίνων Roentgen στην Ελλάδα (από το 1897), η γεννήτρια Alexanderson του ασυρμάτου που
συνέδεε το Χημείο με το εκστρατευτικό σώμα στη Μικρά Ασία και μυστικοί πομποί της κατοχής. Το Μουσείο
Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας βρίσκεται υπό ανασύσταση και προβλέπεται να λειτουργήσει το προσεχές
διάστημα στο ιστορικό κτήριο του Παλαιού Χημείου επί της οδού Σόλωνος.
13. Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας
Ιδρύθηκε το 1906. Διαθέτει πλούσιες συλλογές σπονδυλωτών και ασπόνδυλων ζώων, φυτικών απολιθωμάτων και άλλων παλαιοντολογικών ευρημάτων και γεωλογικών δειγμάτων, από τη χώρα μας και το εξωτερικό, οι
οποίες διαρκώς εμπλουτίζονται. Διεξάγει επιστημονικές έρευνες καθώς και ανασκαφές σε όλη την επικράτεια.
Ιστορικό Αρχείο
Το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου. Διοικητικά ανήκει στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας. Σκοπός του Ιστορικού Αρχείου
είναι η διάσωση, η σύγχρονη οργάνωση και η διαχείριση του αρχειακού υλικού από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837). Το υλικό αυτό αποτελεί μια ευρεία ερευνητική υποδομή για τη μελέτη της ιστορίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας γενικότερα. Η συλλογή του Ιστορικού Αρχείου (περίπου 2.000.000 φύλλα) είναι επισκέψιμη στους χώρους του επί της οδού Σκουφά.
Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί αυτοτελή Διεύθυνση και
το υλικό της στεγάζεται σε 8 κτηριακά συγκροτήματα των 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.
Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ, με σχεδόν 1.000.000 τεκμήρια βιβλίων και περισσότερα από 300.000 τεκμήρια
επιστημονικών περιοδικών, είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες, παρόμοιου μεγέθους, βιβλιοθήκες της Ελλάδος μαζί με την Εθνική Βιβλιοθήκη και την Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ.
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Tο ΕΚΠΑ συμμετέχει στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΔΕΕ). Το δίκτυο αναπτύχθηκε
στο πλαίσιο των ενεργειών του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) 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 Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργάζεται για την παραγγελία άρθρων με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Όσον
αφορά τις παραγγελίες του εσωτερικού, πραγματοποιούνται μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών του
ΕΔΕΤΒ, ενώ για το εξωτερικό το ΕΚΤ συνεργάζεται με Βιβλιοθήκες του Εξωτερικού, όπως η British Library
Document Supply Center (BLDSC) και η SUBITO (Γερμανικές Βιβλιοθήκες).
Τέλος, στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης λειτουργεί το Ιδρυματικό αποθετήριο του ΕΚΠΑ, στο οποίο καταθέτονται οι Πτυχιακές Εργασίες, Μεταπτυχιακές Διπλωματικές
Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές (https://pergamos.lib.uoa.gr/).
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Πανεπιστημιακός Ναός της Καπνικαρέας
Το 1932 παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 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.
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3. Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις
3.1. Εισαγωγή
Η ιστορική παράδοση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κυρίως το ανθρώπινο
δυναμικό του αποτελούν την κινητήρια δύναμή του στην οποία έχει βασίσει το όραμα και τους στόχους του.
Στοχεύοντας στη διεθνή προβολή των επιτευγμάτων μας στην έρευνα και την καινοτομία, 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.
Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
αποτελείται από τα Τμήματα: Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Ευρωπαϊκών &
Διεθνών Σχέσεων και Μουσείων & Ιστορικών Αρχείων. Λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα της, αποτελεί
το κέντρο της προβολής του Πανεπιστημίου, δεδομένου ότι υποστηρίζει δυναμικά την αποστολή του ΕΚΠΑ,
παρέχοντας έγκαιρη και απαραίτητη πληροφόρηση και τεκμηρίωση σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα. Προτεραιότητα της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη των δημοσίων και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου, η προβολή
στη δημοσιότητα της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας της ακαδημαϊκής
κοινότητας, 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 που
συμβάλλει αποτελεσματικά στην προβολή του έργου του Πανεπιστημίου στο εξωτερικό, στη σύναψη διεθνών
συμφωνιών, στη συμμετοχή του Ιδρύματος σε ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, δίκτυα Πανεπιστημίων και ενώσεις, την ενεργό συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα ERASMUS+, κ.ά.
Επιπροσθέτως, το συντονιστικό γραφείο τύπου αποτελεί κύριο σημείο επαφής για τους δημοσιογράφους
σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την διεθνή προβολή του Πανεπιστημίου και των επιτευγμάτων των μελών του από τα ΜΜΕ, αλλά και την κάλυψη των εκδηλώσεων. Εκδίδοντας, επίσης, τακτικά
δελτία τύπου συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενημέρωση τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και όλων
των ενδιαφερομένων φορέων για τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, τις διακρίσεις των μελών ΔΕΠ, τις
βραβεύσεις των φοιτητών μας, τις διεθνείς συνεργασίες, τις πρωτοποριακές εργασίες των μελών του ΕΚΠΑ,
τις ερευνητικές συνεργασίες, κ.ά.
3.2. Διεθνής Προσανατολισμός - Διεθνείς Συμφωνίες & Συνεργασίες
Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου αποτελεί, όπως έχει προαναφερθεί, σημαντικό στρατηγικό
στόχο και καθορίζεται από τις Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με τα άλλα συλλογικά θεσμικά όργανα του
Ιδρύματος και με την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην προώθηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου
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και την ανάδειξη του διεθνούς προφίλ του. Το ΕΚΠΑ συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, διεθνή δίκτυα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων καθώς και εκπαιδευτικές οργανώσεις παγκοσμίως, με στόχο την ενίσχυση της
κινητικότητας των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού, των ερευνητών και του λοιπού ανθρώπινου
δυναμικού του. Η σύναψη Διεθνών Συμφωνιών Συνεργασίας έχει εξέχοντα ρόλο, καθώς τέτοιες συμφωνίες
με ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και ερευνητικά κέντρα, προωθούν τις διαπανεπιστημιακές συνεργασίες, την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών και την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας. Επίσης,
τέτοιες συμφωνίες προβλέπουν, εκτός των ανωτέρω, και την οργάνωση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων
και επιστημονικών συναντήσεων (ημερίδες, συμπόσια, συνέδρια και άλλες).
Διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας έχουν υπογραφεί με Πανεπιστήμια του εξωτερικού - κυρίως δημοσίου
χαρακτήρα - ή ομοταγή ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και Ερευνητικά Κέντρα, όπως τα: CERN
(Ελβετία), INRIA (Γαλλία) και A* STAR (Σιγκαπούρη). Σήμερα βρίσκονται σε ισχύ εξήντα έξι (66) συμφωνίες
του ΕΚΠΑ με Πανεπιστήμια/Ιδρύματα από τριάντα τέσσερις (34) χώρες παγκοσμίως, όπως απεικονίζονται στον
πίνακα που ακολουθεί.
Eqrem Cabej University
of Gjirokastra

Αλβανία

China University
of Petroleum

Κίνα

Azerbaijan University
of Languages

Αζερμπαϊτζάν

Shanghai International Studies
University

Κίνα

Baku State University

Αζερμπαϊτζάν

Beijing Foreign Studies University Κίνα

Universidad Nacional Del Sur

Αργεντινή

National Pedagogic University

Κολομβία

Yerevan State University

Αρμενία

Hankuk University of Foreign
Studies

Κορέα

Macquarie University

Αυστραλία

Sogang University

Κορέα

Bulgarian Academy of Sciences

Βουλγαρία

University of Cyprus

Κύπρος

Sofia University
“St. Kliment Ohridsky”

Βουλγαρία

European University Cyprus

Κύπρος

Université de Lille 1

Γαλλία

University of Nicosia

Κύπρος

Université Paris Diderot-Paris 7

Γαλλία

Neapolis University Pafos

Κύπρος

Université de Lille 3

Γαλλία

University of Guadalajara

Μεξικό

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

Γαλλία

The University of Auckland

Νέα Ζηλανδία

Université du Havre

Γαλλία

University of Pretoria

Νότια Αφρική

Universität Regensburg

Γερμανία

Eotvos Lorand University

Ουγγαρία
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Freie Universität Berlin

Γερμανία

Taras Shevchenko National
University of Kyiv

Ουκρανία

Conseil Européen pour
la Recherche Nucléaire (CERN)

Ελβετία

National Academy of Sciences

Ουκρανία

Temple University

Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής

Ivan Franko National University
of Lviv

Ουκρανία

California State University,
Sacramento

Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής

Borys Grinchenko Kyiv
University

Ουκρανία

University of Kentucky

Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής

Mariupol State University

Ουκρανία

Keio University

Ιαπωνία

University of the Republic
(Universidad de la República)

Ουρουγουάη

Ritsumeikan University

Ιαπωνία

Alexandru Ioan Cuza University
of Iasi

Ρουμανία

Waseda University

Ιαπωνία

Valahia University of Targoviste

Ρουμανία

University of Jordan

Ιορδανία

Lomonosov Moscow State
University

Ρωσική
Ομοσπονδία

University of Baghdad

Ιράκ

Novosibirsk State University

Ρωσική Ομοσπονδία

University of Tehran

Ιράν

Moscow State Institute of
International Relations-MGIMO
University

Ρωσική Ομοσπονδία

University of Granada

Ισπανία

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

Σιγκαπούρη

University of Alcala Slovak University of Technology in Bratislava

Ισπανία

Slovak University of Technology
in Bratislava

Σλοβακία

University of Rome “La Sapienza”

Ιταλία

National Chengchi University

Ταϊβάν

McGill University

Καναδάς

National Taiwan University

Ταϊβάν

University of Montreal

Καναδάς

Istanbul University

Τουρκία

York University

Καναδάς

Kadir Has Istanbul University

Τουρκία

Simon Fraser University

Καναδάς

Ankara University

Τουρκία

Guangdong University
of Foreign Studies

Κίνα

Charles University in Prague

Τσεχική Δημοκρατία
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3.3. Συμμετοχή του ΕΚΠΑ σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει ως μέλος σε σημαντικούς διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων που έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη διεθνή συνεργασία
μεταξύ των Πανεπιστημίων και να αναπτύξουν μεθόδους και στρατηγικές που συμβάλλουν στη βελτίωση των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους.
Το ΕΚΠΑ είναι Ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει ενεργά στα εξής Δίκτυα Πανεπιστημίων:
• UNIMED (Mediterranean Universities Union) http://www.uni-med.net
• UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) http://www.unica-network.eu
Επίσης, συμμετέχει ως μέλος στους παρακάτω έξι (6) διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Πανεπιστημίων, με στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας των μελών τους.
• IAU (International Association of Universities) http://www.iau-aiu.net
• EUA (European University Association) http://www.eua.be
• ΕΑΙΕ (European Association for International Education) http://www.eaie.org
• UNEECC (University Network of the European Capitals of Culture) http://www.uneecc.org
• IIE (Institute of International Education) http://www.iie.org
• BUA (Balkan Universities Association) http://www.baunas.org
Μεμονωμένες μονάδες (Σχολές και Τμήματα) και μέλη ΔΕΠ είναι ενεργά μέλη σε εξειδικευμένες διεθνείς
επιστημονικές ακαδημαϊκές ενώσεις και δίκτυα.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί τόσο το γεγονός ότι το ΕΚΠΑ έχει υπογράψει τη «Magna Charta Universitatum»
και τη δήλωση θεμελιωδών αξιών από το 1988, όσο και ότι κατέχει δύο έδρες UNITWIN / UNESCO ως εξής:
• UNESCO Chair and Network on Sustainable Development Management and Education in the Mediterranean (MEdIES) (http://unescochair.chem.uoa.gr/#UNESCO_Chair_and_Network_on_Sustainable_Development_Management_and_Education_in_the_Mediterranean)
• UNESCO Chair in Adolescent Health Care
(http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/europe-and-north-america/greece/unesco-chair-in-adolescent-health-care-909/)
3.4. Πρόγραμμα Erasmus Plus (Erasmus+)
Το ΕΚΠΑ συμμετέχει ενεργά από την αρχή στο πρόγραμμα Erasmus (1987), το οποίο σήμερα συνεχίζει τη
λειτουργία του ως Erasmus+, και ενθαρρύνει διαρκώς την κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Από την
έναρξη του Erasmus έως σήμερα ο συνολικός αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών έχει ανέλθει σε περίπου
5.000, ενώ ο αριθμός των εξερχόμενων φοιτητών σε περίπου 13.000. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
για το πρόγραμμα Erasmus που έχουν δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το ακαδημαϊκό έτος
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2013-14 (τελευταία διαθέσιμα εξαγόμενα στοιχεία) το ΕΚΠΑ κατατάσσεται στην 41η θέση μεταξύ όλων των
ευρωπαϊκών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά τον αριθμό των εξερχόμενων φοιτητών
Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα αυτή γιατί η εμπειρία όλων αυτών των ετών καταδεικνύει
ότι τόσο οι φοιτητές όσο και τα μέλη του προσωπικού που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus έχουν
αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία από την ένταξή τους σε νέα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, αλλά και από την καθημερινή τους ζωή και συναναστροφή σε κοινωνικά και πολιτιστικά διαφοροποιημένες συνθήκες.
Οι δραστηριότητες της κινητικότητας που προβλέπονται από το πρόγραμμα ERASMUS+ βασίζονται σε διμερείς συμφωνίες ERASMUS μεταξύ του ΕΚΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Για το ακαδημαϊκό έτος
2017 - 18 έχουν συναφθεί 655 συμφωνίες Erasmus μεταξύ του ΕΚΠΑ και 336 Πανεπιστημίων από 31 χώρες
της Ευρώπης.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα το ΕΚΠΑ έχει ξεκινήσει νέες συνεργασίες με
τη σύναψη διμερών συμφωνιών με Πανεπιστήμια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, της
Ουκρανίας, της Σερβίας και της Γεωργίας.
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: «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: Ιστορία, Τέχνες και Γράμματα».
Τέλος, εκτός της κινητικότητας ατόμων, το ΕΚΠΑ έχει ενεργό συμμετοχή και σε άλλες βασικές Δράσεις (Key
Actions) του ERASMUS+ όπως τη Δράση 2: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη Δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής καθώς και την υλοποίηση:
• δραστηριοτήτων Jean Monnet (που στοχεύουν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως),
• δράσεων στον τομέα του αθλητισμού
• της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση»
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Περισσότερες πληροφορίες: http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html

4. Έρευνα και Καινοτομία στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4.1. Στόχοι και Στρατηγική του Ιδρύματος
Το ΕΚΠΑ, χάριν του ευρέως φάσματος επιστημονικών πεδίων που καλύπτει, παρουσιάζει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, μεγάλη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνή δίκτυα και συνεργασίες με το 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 πανεπιστημίου 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. Έχουμε ως στόχο την συμβολή
των μελών μας σε καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές και σε επιστημονικές ανακαλύψεις που υπηρετούν την
υγεία, την παιδεία, την κοινωνική συνοχή, τη διεθνή ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία των κοινωνιών.
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 δεξιοτήτων, κυρίως των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι - ως μέρος
των σπουδών τους - θα πρέπει να εξοικειωθούν με ερευνητικές δραστηριότητες σε εργαστήρια και κλινικές
(για την Ιατρική Σχολή) ή/και να συμμετέχουν σε συνέδρια, σε δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, κ.ά.,
β) τη συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών σε ερευνητικά προγράμματα
των επιστημονικών ομάδων ή των Καθηγητών του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με ερευνητές από άλλους
φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
γ) την προώθηση και ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας των Τμημάτων/Σχολών, η οποία συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων, την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων,
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε συνέδρια, τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, τη συγγραφή βιβλίων, μονογραφιών, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, κ.ά.,
δ) την 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.
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4.2. Η Έρευνα σε αριθμούς
Η Επιτροπή Ερευνών είναι το θεσμικό όργανο του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη της έρευνας και
τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων που προσελκύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης της έρευνας στο ΕΚΠΑ είναι τα
ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, το ΕΣΠΑ, οι συνεργασίες με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η
παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, οι χορηγίες και οι δωρεές. Την τελευταία
τριετία, η μέση ετήσια χρηματοδότηση για τα έργα έρευνας και ανάπτυξης των Καθηγητών του Πανεπιστημίου
υπερβαίνει τα 60 εκατ. Ευρώ και κατανέμεται ανά πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με το διάγραμμα που
ακολουθεί.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων που εκτελούνται στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, εκτός από τους Καθηγητές
του Πανεπιστημίου και το άλλο μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος, απασχολούνται ετησίως 5.000 έως 9.000
νέοι επιστήμονες, όπως υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές, τεχνικοί και επιστημονικό
και άλλο προσωπικό για την υποστήριξη των έργων. Οι πόροι για έργα έρευνας και ανάπτυξης τους οποίους
προσελκύουν οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου και μέσω αυτών το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό,
συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της έρευνας και γενικότερα του Ιδρύματος, στη μείωση της ανεργίας
των νέων επιστημόνων και της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό. H ετήσια κατανομή
του απασχολούμενου μη μόνιμου προσωπικού σε έργα έρευνας και ανάπτυξης φαίνεται για την τελευταία
πενταετία στο ακόλουθο διάγραμμα.
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Σήμερα ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ διαχειρίζεται περισσότερα από 2000 ενεργά έργα, ενώ στο παρακάτω διάγραμμα
αποτυπώνεται ο αριθμός των νέων έργων που εγκρίνονται κάθε έτος την τελευταία πενταετία.
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4.3. Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Πανεπιστημιακές κλινικές και Εργαστήρια
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία “ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ” και “ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ” είναι αυτόνομα Νοσηλευτικά Ιδρύματα,
κληροδοτήματα των αντιστοίχων Ευεργετών Θ. Αρεταίου και Δ. 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 το χώρο της Ιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας.
Στο “ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ” Νοσοκομείο, είναι εγκατεστημένες οι ακόλουθες Πανεπιστημιακές Κλινικές της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ:
• Β’ Χειρουργική Κλινική
• Β’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική
• Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας
• Νεογνολογική και Νεφρολογική Κλινική,
καθώς και σημαντικός αριθμός υποστηρικτικών μονάδων και εργαστηρίων.

Αντιστοίχως, στο “ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ” Νοσοκομείο, είναι εγκατεστημένες οι ακόλουθες Πανεπιστημιακές Κλινικές
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ:
• Α’ Νευρολογική Κλινική
• Α’ Ψυχιατρική Κλινική,
καθώς και σημαντικός αριθμός υποστηρικτικών μονάδων και εργαστηρίων.
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Tα δύο Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία παρουσιάζουν υπερεκατονταετή προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στον ελληνικό λαό και εξακολουθούν έως σήμερα να αποτελούν Ιδρύματα προσφοράς υψηλών
υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και έρευνας.
Πανεπιστημιακές Κλινικές
Σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα πραγματοποιείται στις Πανεπιστημιακές Κλινικές
του ΕΚΠΑ.
Υπάρχουν εβδομήντα έξι (76) κλινικές οι οποίες λειτουργούν ως εξής:
• Εξήντα (60) ανήκουν στην Ιατρική Σχολή
• Έντεκα (11) ανήκουν στο Τμήμα Νοσηλευτικής
• Πέντε (5) ανήκουν στο Τμήμα Οδοντιατρικής.
Οι Κλινικές της Ιατρικής και Νοσηλευτικής λειτουργούν σε Νοσοκομεία (Αττικόν, Λαϊκό, Ιπποκράτειο,
Ευαγγελισμός, κ.ά.), ενώ της Οδοντιατρικής λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος.
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Εργαστήρια
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και φοιτητές εργάζονται στα 210 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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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.

