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Δημόσιες-Διεθνείς Σχέσεις του 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Δημόσιες Σχέσεις του Ιδρύματος 

 

Στοχεύοντας στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου μας και την προβολή της έρευνας 

και καινοτομίας των µελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και στις επιτυχίες των 

αποφοίτων μας, επενδύουμε στην αποτελεσματική λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων για τη 

διάχυση των αποτελεσμάτων αυτών και τη συνεχή επιδίωξη νέων επιτυχιών.  

Προτεραιότητα της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και συγκεκριμένα του Τμήματος Δημοσίων 

Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων είναι η καλλιέργεια, ανάπτυξη και 

οργάνωση των δημοσίων και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου σχέσεων κατά τη 

λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής 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.  

Tην τετραετία 2015-2018 το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών 

Εκδηλώσεων οργάνωσε και υποστήριξε σειρά ακαδημαϊκών/επιστημονικών, πολιτιστικών και 

κοινωνικών/ενημερωτικών εκδηλώσεων με εθνική και διεθνή απήχηση που προέβαλαν το 

Ε.Κ.Π.Α. εντός και εκτός Ελλάδας. Σημαντικές εκδηλώσεις έγιναν το επίκεντρο τόσο των 

ελληνικών όσο και των διεθνών μέσων ενημέρωσης. 

Στη διάρκεια των τεσσάρων αυτών χρόνων, αναγορεύτηκαν επίτιμοι διδάκτορες από 

τα Τμήματα και τις Σχολές του Ιδρύματος, και αποτελούν πλέον μέλη της πανεπιστημιακής 

μας κοινότητας, εξέχουσες προσωπικότητες από τους τομείς των επιστημών, των 

γραμμάτων και των τεχνών, της πολιτικής, της δικαιοσύνης και της εκκλησίας, μεταξύ των 

οποίων και κάτοχοι βραβείων Νόμπελ όπως: Jean-Pierre Sauvage (Νόμπελ Χημείας, 2016), 
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Μuhammad Yunus (Νόμπελ Ειρήνης, 2006), ο Πρόεδρος της Γαλλίας Francois Hollande, ο 

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικόλαος  Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας 

Michael Higgins, ο Πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Μarcelo Rebelo de Sousa, ο 

Πρόεδρος της Γερμανίας Frank-Walter Steinmeier, ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Κομισιόν 

Frans Timmermans και ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Pierre Moscovici, Κώστας 

Γαβράς, Κική Δημουλά, Βασίλης Αλεξάκης, Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ. 

Ιγνάτιος - Εφραίμ Β’ κλπ. Στο πλαίσιο του αντικειμένου, το Τμήμα πραγματοποίησε τις 

ξεναγήσεις στην ελληνική και αγγλική όλων των επισήμων προσκεκλημένων του Ιδρύματος 

όπως Πρέσβεων και διπλωματικών αποστολών, καθηγητών κλπ. 

Πέραν όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 

του επετειακού εορτασμού των 180 χρόνων 35 εκδηλώσεις που σκοπό είχαν τη συμβολή του 

Ε.Κ.Π.Α. στην παγκόσμια πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και τη μεγάλη συνεισφορά του 

στην ελληνική κοινωνία. Όλες οι εκδηλώσεις ακολουθώντας την πάγια τακτική του Ιδρύματος 

ήταν ανοιχτές στο ευρύ κοινό: διαλέξεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κλπ. Η επέτειος 

των 180 χρόνων ήταν η αφορμή για την καθιέρωση εκδηλώσεων που αποτελούν πλέον 

πανεπιστημιακούς θεσμούς όπως οι Ανοιχτές Πύλες που πραγματοποιούνται δύο φορές ανά 

ακαδημαϊκό έτος, ο Καποδιστριακός Δρόμος και η συμμετοχή του Μουσείου Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και όλων των θεματικών Μουσείων του Ιδρύματος στη 

Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ολοήμερες ξεναγήσεις στο κοινό.  

Το σύνολο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο από 

το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων αναλύεται ως 

εξής: 253 επιστημονικές εκδηλώσεις, 153 Συνέδρια, 81 αναγορεύσεις επίτιμων διδακτόρων, 

30 καλλιτεχνικές/μουσικές/θεατρικές εκδηλώσεις και 24 τιμητικές, 22 παρουσιάσεις βιβλίου 

και 12 επιδόσεις τόμων, 20 επετειακοί εορτασμοί, 18 βραβεύσεις, 10 εκδηλώσεις 

κοινωνικού χαρακτήρα και τέλος 5 αναγορεύσεις επίτιμων καθηγητών.  

Εκτός των παραπάνω, το Τμήμα είχε την αποκλειστική ευθύνη της συλλογής των 

στοιχείων και της σύνταξης των κειμένων για το ελληνικό και αγγλικό ενημερωτικό έντυπο 

του Ε.Κ.Π.Α. (Self Portrait), συνεισέφερε στην οργάνωση των ξεναγήσεων στο ιστορικό 

κτήριο των Προπυλαίων και στη σύνταξη του σχετικού ελληνικού και αγγλικού έντυπου 

υλικού και ανέπτυξε δραστηριότητα στο πλαίσιο συνεργασίας με το Δίκτυο Πολιτισμού του 

Δήμου Αθηναίων (Athens Culture Net) για την προώθηση των εκδηλώσεων στο Αθηναϊκό 

κοινό. 
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Διεθνής προσανατολισμός του Ε.Κ.Π.Α. 

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Στρατηγική Διεθνοποίησης του Ιδρύματος 
 

Η εξωστρέφεια και ο διεθνής προσανατολισµός του Πανεπιστηµίου αποτελεί έναν από 

τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος, σύμφωνα με το δεκαετές Στρατηγικό 

Σχέδιο του Ιδρύματος (2018-2028), όπως καθορίστηκε από τις Πρυτανικές Αρχές σε 

συνεργασία µε τα υπόλοιπα θεσµικά όργανα του Ιδρύµατος και την Επιτροπή Διεθνών 

Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων. Το ΕΚΠA επενδύει στη 

διεπιστημονική συνεργασία, στην ταχύτερη ανάπτυξη νέων βέλτιστων παραδειγμάτων και 

μεθόδων για την καινοτομία και την έρευνα και στην προώθηση των βασικών επιστημών, των 

συνεργατικών επιστημονικών κλάδων και των σύγχρονων τεχνολογικών τάσεων. Η στρατηγική 

διεθνοποίησης του Ιδρύματος στοχεύει στην προώθηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και 

κοινωνικού έργου του Πανεπιστηµίου και την ανάδειξη του διεθνούς προφίλ του.  

Το Ε.Κ.Π.Α. 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. 

Το Ε.Κ.Π.Α. έχει επενδύσει σημαντικό μέρος των ανθρωπίνων πόρων του στην 

υποστήριξη των διεθνών σχέσεων του Ιδρύματος αλλά και στην ενίσχυση των προσπαθειών 

των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για την ισχυροποίηση του διεθνούς προφίλ του. Οι 

συνεχώς αυξανόμενες συνεργασίες του Ε.Κ.Π.Α. µε Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, 

διεθνή δίκτυα Πανεπιστηµίων, καθώς και εκπαιδευτικές οργανώσεις  παγκοσµίως, 

στοχεύουν στην 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 Ε.Κ.Π.Α. 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 (ηµερίδες, συμπόσια, συνέδρια κ.ά.) και την συμμετοχή σε 

διδακτικές δραστηριότητες και διαλέξεις που συμβάλλουν στη μετάδοση της επιστημονικής 
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γνώσης. Ταυτοχρόνως, μέσω του προγράμματος Erasmus, φοιτητές, ακαδημαϊκό και 

διοικητικό προσωπικό από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα γίνονται δεκτοί στο Ε.Κ.Π.Α. για 

σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία επιμόρφωση και ερευνητική συνεργασία με μέλη 

του Ε.Κ.Π.Α. ενώ αντίστοιχα μεγάλος αριθμός φοιτητών και προσωπικού του Ε.Κ.Π.Α. 

μετακινείται ετησίως προς τα Ιδρύματα αυτά.  

Η τελευταία τριετία σηματοδοτήθηκε από νέες συνεργασίες, πιλοτικά προγράμματα 

σπουδών με ξένους φοιτητές, καθώς και επισκέψεις πρεσβευτών και ξένων 

αντιπροσωπειών στο Ε.Κ.Π.Α. Πεποίθηση των Πρυτανικών Αρχών και της Συγκλήτου 

παραμένει ότι οι συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημίων για τη διάχυση της γνώσης αλλά και 

την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας, αποτελούν τη βάση για την προώθηση και 

των σχέσεων μεταξύ των αντιστοίχων χωρών. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, το 

Πανεπιστήμιο οργανώνει και λειτουργεί ξενόγλωσσα ΠΜΣ προκειμένου να καλύψει 

ανάγκες φοιτητών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για εξειδικευμένη γνώση και 

επαγγελματική αποκατάσταση. Πέραν των αμιγώς ξενόγλωσσων ΠΜΣ, το Ίδρυμά μας 

προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό ΠΜΣ, των οποίων τα μαθήματα διεξάγονται, συνδυαστικά, 

στην ελληνική και την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα. Σημαντικός είναι επίσης ο αριθμός 

διεθνών κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και διμερών συμφωνιών με Παν/μια 

του εξωτερικού για συνεπιβλέψεις διδακτορικών διατριβών (cotutelles). 

Με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 180 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου 

Αθηνών εκδόθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για το Ε.Κ.Π.Α. σε δεκαπέντε (15) γλώσσες, το 

οποίο απεστάλη σε όλα τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, τους εισερχόμενους φοιτητές και 

καθηγητές αλλά και σε όλες τις Πρεσβείες χωρών στην Αθήνα αλλά και τους διεθνείς 

οργανισμούς. Επίσης, πραγματοποιήθηκε στο Ε.Κ.Π.Α. - τόσο στους χώρους των 

Προπυλαίων, όσο και σε χώρους των Σχολών και Τμημάτων - μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων 

με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από χώρες του εξωτερικού. 

 

Διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας 

 
Οι διμερείς διεθνείς συμφωνίες του Ιδρύματος είναι είτε γενικής φύσεως, είτε ειδικού 

σκοπού, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν πρωτόκολλα συνεργασίας των επιμέρους 

τμημάτων καθώς επίσης και προγράμματα εργασίας σύντομης διάρκειας. Βασικό κριτήριο 

επιλογής της συμφωνίας αποτελεί η προοπτική ουσιαστικής συμβολής της στην υλοποίηση 
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των επιστημονικών και διδακτικών στόχων του Πανεπιστημίου επί διεθνούς επιπέδου και η 

διευκόλυνση της επιτυχέστερης ένταξής του στο διεθνές πλαίσιο. Σταθμίζεται επίσης κατά 

πόσον η προτεινόμενη συμφωνία διανοίγει μακροπρόθεσμες προοπτικές επιστημονικής 

συνεργασίας και παρέχει τα εχέγγυα απρόσκοπτης εφαρμογής της στην πράξη. 

Σήμερα, βρίσκονται σε ισχύ 74 διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας του Ε.Κ.Π.Α. µε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού - κυρίως δημοσίου χαρακτήρα - ή µε ομοταγή Ιδρύματα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 34 χώρες παγκοσμίως. Σ’ αυτές συγκαταλέγονται και 

συμφωνίες µε Ερευνητικά Κέντρα, όπως τα: CERN (Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire - Ελβετία), INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en 

Automatique - Γαλλία) και A* STAR (Agency for Science, Technology and Research - 

Σιγκαπούρη). Με 18 από αυτά τα Ιδρύματα έχουν συναφθεί και επιπλέον ειδικές συμφωνίες 

ανταλλαγής φοιτητών ή συνεργασίας µμεταξύ συγκεκριμένων Σχολών ή Τμημάτων των 

Ιδρυμάτων (όπως µε το ΜcGill University του Καναδά για κοινό µμεταπτυχιακό πρόγραµµα 

µε την Ιατρική Σχολή ή το Freie Universität του Βερολίνου για τη συνεργασία µμεταξύ 

ερευνητών και καθηγητών που µμελετούν το Ολοκαύτωμα και τις Μνήμες της Κατοχής, 

κ.ά.). Στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων διμερών συμφωνιών συνεργασίας, κατά την 

τελευταία δεκαετία υποστηρίχθηκε η κινητικότητα περίπου 100 εισερχόμενων και 

εξερχόμενων φοιτητών και καθηγητών. 

 

 

Παρατίθεται πίνακας με τις ισχύουσες διεθνείς διμερείς συμφωνίες συνεργασίας.  

  



6 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 

ΧΩΡΑ ΙΔΡΥΜΑ 

Αλβανία Eqrem Çabej University of Gjirokastra 

Αργεντινή Universidad Nacional Del Sur  

Αρμενία Yerevan State University 

Αυστραλία Macquarie University 

Βατικανό  Pontificia Universita Urbaniana 

Βουλγαρία Bulgarian Academy of Sciences 

Βουλγαρία Sofia University "St. Kliment Ohridsky" 

Βουλγαρία St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo 

Γαλλία Université de Lille 1 

Γαλλία Université de Lille 3 

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

Γαλλία Université du Havre 

Γαλλία Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 

Γαλλία Université Paris Diderot, Paris 7 

Γερμανία Universität Regensburg 

Γερμανία Freie Universität Berlin 

Δημοκρατία της Κορέας Hankuk University of Foreign Studies 

Δημοκρατία της Κορέας Sogang University 

Δημοκρατία της Κορέας The University of Seoul 

Ελβετία Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Temple University 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής University of Kentucky 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής St. Cloud State University, Minnesota 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
Columbia University-Institute for Comparative Literature 
and Society in the Arts and Sciences 

Ιαπωνία Keio University 

Ιαπωνία Ritsumeikan University  

Ιαπωνία Waseda University 

Ινδία Indira Gandhi National Centre for the Arts. 

Ινδονησία Gadjah Mada University 

Ιορδανία University of Jordan 

Ιράν University of Tehran 

Ισπανία University of Granada 

Ισπανία University of Alcala 
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Καζακστάν L.N. Gumilyov Eurasian National University 

Καναδάς University of Montreal 

Καναδάς York University 

Καναδάς McGill University 

Κίνα Shanghai International Studies University 

Κίνα Beijing Foreign Studies University 

Κίνα China University of Petroleum 

Κίνα Guangdong University of Foreign Studies 

Κίνα Zhejiang University 

Κίνα Anhui University of Chinese Medicine 

Κίνα The University of Hong Kong  

Κίνα Minzu University of China 

Κίνα University of Chinese Academy of Social Sciences (UCASS) 

Κίνα Southwest Jiaotong University 

Κύπρος University of Nicosia 

Κύπρος Neapolis University Pafos 

Κύπρος Cyprus University of Technology 

Λίβανος Lebanese University 

Μεξικό University of Guadalajara 

Νέα Ζηλανδία The University of Auckland 

Νότιος Αφρική University of Pretoria 

Ουγγαρία Eotvos Lorand University 

Ουκρανία National Academy of Sciences 

Ουκρανία Ivan Franko National University of Lviv 

Ουκρανία Borys Grinchenko Kyiv University 

Ουκρανία Mariupol State University 

Ουρουγουάη 
University of the Republic 
(Universidad de la República) 

Ρουμανία Alexandru Ioan Cuza University of Iasi 

Ρουμανία Valahia University of Targoviste 

Ρωσική Ομοσπονδία Lomonosov Moscow State University 

Ρωσική Ομοσπονδία 
Moscow State Institute of International Relations-
MGIMO University 

Ρωσική Ομοσπονδία Novosibirsk State University 

Ρωσική Ομοσπονδία Moscow Region State University 

Ρωσική Ομοσπονδία Southern Federal University (Rostov on Don) 

Ρωσική Ομοσπονδία Yugra State University 
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Σιγκαπούρη Agency for Science, Technology and Research (A* STAR)  

Ταϊβάν National Chengchi University 

Ταϊβάν National Taiwan University 

Τουρκία Kadir Has Istanbul University  

Τουρκία Ankara University 

Τσεχία Charles University in Prague 

 

Η προσπάθεια διεθνούς προβολής του Ιδρύματος αλλά και διαρκούς επιδίωξης 

συνεργασιών µε ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού, έχει ως αποτέλεσμα την συχνή επίσκεψη 

στην Πρυτανεία Πρεσβευτών και επιτετραµµένων διάφορων χωρών στην Ελλάδα, 

Αξιωματούχων κυβερνήσεων, καθώς και Αντιπροσωπειών ξένων Πανεπιστημίων µε στόχο τη 

διερεύνηση περαιτέρω συνεργασιών τόσο σε επίπεδο διμερών συμφωνιών µμεταξύ του 

Ε.Κ.Π.Α. και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού όσο και στη συµµετοχή σε κοινά ερευνητικά 

προγράµµατα. Μόνο κατά την τελευταία τριετία επισκέφθηκαν την Πρυτανεία του Ε.Κ.Π.Α. 

Πρέσβεις, Μορφωτικοί Ακόλουθοι, Υπουργοί και µέλη κοινοβουλίου 32 χωρών 

(αλφαβητικά): Αζερμπαϊτζάν, Αιγύπτου, Αλγερίας, Αρμενίας, Αφγανιστάν, Βενεζουέλας, 

Βραζιλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Γεωργίας, Ιαπωνίας, Ινδίας, Ινδονησίας, Ιορδανίας, Ιράν, 

Ιρλανδίας, Κίνας, Κορέας, Κούβας, Λουξεμβούργου, Μεξικού, Νορβηγίας, Πορτογαλίας, 

Ουζμπεκιστάν, Πολωνίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σλοβακίας, Ταϊβάν, Τουρκίας, Τσεχίας, Χιλής. 

Νέες διμερείς συμφωνίες συνεργασίας υπογράφηκαν ως απόρροια ορισμένων εξ αυτών των 

συναντήσεων. Επιπροσθέτως, αντιπροσωπείες ξένων Πανεπιστημίων από Κίνα, Κορέα, 

Η.Π.Α., Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, Νορβηγία, Βέλγιο, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, κ.ά. 

επισκέφθηκαν τόσο την Πρυτανεία όσο και επιμέρους Σχολές του Ε.Κ.Π.Α. και είχαν την 

ευκαιρία να ξεναγηθούν και να συζητήσουν προοπτικές συνεργασίας.  

Σηµειώνεται ότι ιδίως µετά τις συναντήσεις µε εκπροσώπους Πανεπιστημίων της Κίνας 

(Beijing Foreign Studies University (BFSU), Guangdong University of Foreign Studies, Anhui 

University of Chinese Medicine, Zhejhang University, University of Hong Kong, University of 

Chinese Academy of Social Sciences) αλλά και του Πανεπιστημίου της Σεούλ, Κορέα, 

υπογράφηκαν αντίστοιχες γενικές διμερείς συμφωνίες συνεργασίας αλλά και ειδικά 

προγράµµατα φοίτησης αλλοδαπών φοιτητών στο Ε.Κ.Π.Α..  
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Ειδικές συμφωνίες συνεργασίας και υποτροφίες 
 

Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας συνεργασίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2017-18 περατώθηκε µε επιτυχία ένα πρότυπο πρόγραµµα φοίτησης 23 τριτοετών φοιτητών 

και φοιτητριών του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του BFSU, Κίνας στη Φιλοσοφική Σχολή, 

στο πλαίσιο επέκτασης σχετικής διαπανεπιστημιακής συμφωνίας µμεταξύ των δύο 

Πανεπιστημίων. Το πρόγραµµα περιελάµβανε µαθήµατα ειδικά σχεδιασμένα για τους 

Κινέζους φοιτητές, εντατικά µαθήµατα Ελληνικής γλώσσας στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας, µαθήµατα επιλογής των φοιτητών από το πρόγραµµα σπουδών της Φιλοσοφικής 

Σχολής, καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές και ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και 

µμουσεία. To πρόγραµµα χρηματοδοτήθηκε από το China Scholarship Council (CSC), 

εκπρόσωποι του οποίου επισκέφθηκαν το Ε.Κ.Π.Α. και αξιολόγησαν το πρόγραµµα κατά τη 

λήξη του. Παρόμοιο ειδικό πρόγραµµα, στα πρότυπα του προηγούμενου, εφαρμόζεται κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 σε φοιτητές Ελληνικών Σπουδών από το Guangdong University 

of Foreign Studies (GDUFS).  Τέλος, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας συνεργασίας με το 

University of Chinese Academy of Social Sciences (UCASS), θα οργανωθεί θερινό σχολείο σε 

τομείς φιλοσοφίας, Ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και τεχνών το καλοκαίρι του 2019 με τη 

συμμετοχή σημαντικού αριθμού κινέζων φοιτητών.  

Ορισμένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια προσφέρουν κατά περιόδους 

υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες του Ε.Κ.Π.Α. για προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές 

σπουδές στο εξωτερικό ή για τη συμμετοχή τους σε θερινά σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρονται 

τα πανεπιστήμια Beijing Institute of Technology (BIT) της Κίνας, το Hankuk University of 

Foreign Studies, το University of Seoul της Κορέας και το KEIO University της Ιαπωνίας. 

Σημειώνεται επίσης ότι το Ε.Κ.Π.Α. συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 69 Πανεπιστήμια από 44 

χώρες τα οποία συμμετέχουν στη χορήγηση των υποτροφιών Ryoichi Sasakawa Young 

Leaders Fellowship Fund (SYLFF). Το Ε.Κ.Π.Α. είναι το μόνο Ίδρυμα Ανωτάτης Εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα που συμμετέχει - και μάλιστα από το 1993 - στο πρόγραμμα αυτό που 

χρηματοδοτείται από το Nippon Foundation και η διαχείριση γίνεται από το Tokyo 

Foundation. Οι υποτροφίες του προγράμματος SYLFF χορηγούνται σε αριστούχους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές  των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών με ηγετικές 

ικανότητες. Έως σήμερα έχουν χορηγηθεί στο Ε.Κ.Π.Α. υποτροφίες σε περισσότερους από 280 

φοιτητές που διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις ηγετικές τους ικανότητες. 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η επιλογή των 6 υποτρόφων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και έκαστος θα λάβει απευθείας απο το Tokyo Foundation 

υποτροφία ύψους 8.300 δολαρίων. 

 

Συμμετοχή του Ε.Κ.Π.Α. σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα 
 

Tο Ε.Κ.Π.Α. συµµετέχει σε σημαντικούς διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα 

Πανεπιστημίων που έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των 

Πανεπιστημίων και να αναπτύξουν µμεθόδους και στρατηγικές για τη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους. 

Το Ε.Κ.Π.Α. είναι Ιδρυτικό µέλος και συµµετέχει ενεργά στα εξής 3 δίκτυα Πανεπιστημίων:  

 UNIMED (Mediterranean Universities Union)  http://www.uni-med.net  

 UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) http://www.unica-

network.eu 

 BSEMAN (Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network) 

Συµµετέχει επίσης ως µέλος στους παρακάτω επτά (7) διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και 

δίκτυα Πανεπιστημίων, µε στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας των µελών τους. 

 IAU (International Association of Universities) http://www.iau-aiu.net 

 EUA (European University Association)  http://www.eua.be  

 ΕΑΙΕ (European Association for International Education) http://www.eaie.org 

 UNEECC (University Network of the European Capitals of Culture) http://www.uneecc.org 

 IIE (Institute of International Education) http://www.iie.org  

 BUA (Balkan Universities Association)  http://www.baunas.org 

 SUN (Silk-road Universities Network) http://www.sun-silkroadia.org/ 

Μεμονωμένες µονάδες (Σχολές και Τµήµατα) και µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν ενεργά σε 

εξειδικευμένες διεθνείς επιστημονικές ακαδημαϊκές ενώσεις και δίκτυα. 

Επίσης, το Ε.Κ.Π.Α. έχει υπογράψει τη «Magna Charta Universitatum» και τη δήλωση 

θεμελιωδών αξιών από το 1988. 

Τέλος, κατέχει τις κάτωθι δύο έδρες UNITWIN (University Twinning and Networking)/ 

UNESCO: 
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- UNESCO Chair and Network on Sustainable Development Management and Education in the 

Mediterranean (MEdIES)  

- UNESCO Chair in Adolescent Health Care.  

Υπό την αιγίδα αυτής της έδρας για την Εφηβική Υγεία, το Ε.Κ.Π.Α. πραγματοποιεί το σχέδιο 

δράσης «Υγεία για όλους», το οποίο αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας 

και κοινωνικής φροντίδας σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  

 

Πρόγραμμα Erasmus  
 

Η συμβολή του Erasmus στην διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

συνεπώς και του Ε.Κ.Π.Α. υπήρξε καθοριστική.  Από την αρχή λειτουργίας του προγράµµατος 

έχουν φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περισσότεροι από 5.300 φοιτητές Ευρωπαϊκών ΑΕΙ 

ενώ περισσότεροι από 13.000 φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. έχουν μετακινηθεί για σπουδές και 

πρακτική άσκηση προς Ιδρύματα και φορείς υποδοχής όλων των Ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, 

περισσότεροι από 730 διδάσκοντες του Ε.Κ.Π.Α. έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες 

µετακίνησης που τους παρέχει το πρόγραµµα προς ΑΕΙ του εξωτερικού. 

Το Ε.Κ.Π.Α. συμμετείχε τα έτη 2013-2017 στο πρόγραμμα Erasmus Mundus με το 

ιδιαίτερα επιτυχημένο και μοναδικό στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών πρόγραμμα  

HERMES (Humanities Education Revitalized via Mundus Experiences), το οποίο παρείχε 

υποτροφίες για τη μετακίνηση φοιτητών και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού από 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες) προς χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστροφα. Συνεργάστηκαν 15 πανεπιστήμια από 11 χώρες (ΕΕ: 

Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία, Εσθονία, Ιταλία, Σουηδία & Τρίτες Χώρες: Γεωργία, 

Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Λευκορωσία, Ουκρανία). Το πρόγραμμα, έλαβε χρηματοδότηση 

ύψους 2.299.375,00 € και συντονίστηκε από το Ε.Κ.Π.Α. (Τμήμα Φιλολογίας) με 

συνδιοργανωτή το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας. 

Τα τελευταία χρόνια, με τη νέα δράση της Διεθνούς Κινητικότητας του ERASMUS+ έχει 

ξεκινήσει και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών Παν/μίων και Παν/μίων χωρών από όλες τις 

ηπείρους, ανοίγοντας νέες προοπτικές διεθνοποίησης των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων μέσω 

ανταλλαγών φοιτητών και προσωπικού με ομόλογα Ιδρύματα παγκοσμίως. Ενδεικτικά, στην 

τελευταία δημοσιοποιημένη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τα Ιδρύματα που 

μετακίνησαν τους περισσότερους φοιτητές ERASMUS στην Ευρώπη το έτος 2013-2014, το 
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Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέκτησε την 41η θέση μεταξύ 2.800 περίπου συμμετεχόντων 

Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων. 

Το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 η επιχορήγηση του Ε.Κ.Π.Α. ανήλθε σε 1.959.851 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης για τη διεθνή κινητικότητα) και οι διμερείς 

συμφωνίες συνεργασίας ανήλθαν σε εξακόσιες πενήντα πέντε (655), με τριακόσια τριάντα έξι 

(336) Ευρωπαϊκά Ιδρύματα από τριάντα μία (31) Ευρωπαϊκές χώρες. Για το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019 παρατηρείται αύξηση της χρηματοδότησης του Ε.Κ.Π.Α. για το πρόγραμμα 

Erasmus (Ευρωπαϊκή και Διεθνής Κινητικότητα) η οποία ανέρχεται σε 2.151.188 ευρώ και 

έχουν συναφθεί εξακόσιες ογδόντα (680) διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με τριακόσια 

σαράντα ένα (341) Ιδρύματα από τριάντα μία (31) ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και 9 συμφωνίες 

συνεργασίας με Ιδρύματα από 7 χώρες (Κίνα, Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, 

Σερβία) στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το σύνολο χρηματοδότησης της κλασικής 

κινητικότητας (ΚΑ103) αυξήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19  για την Ελλάδα κατά 

8,3% σε σχέση με την περυσινή χρονιά και το Ε.Κ.Π.Α έλαβε την δεύτερη σε ύψος 

χρηματοδότηση μετά το Α.Π.Θ. 

Όσον αφορά την κινητικότητα φοιτητών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ολοένα 

αυξανόμενος αριθμός των εισερχομένων στο ΕΚΠΑ φοιτητών για σπουδές και πρακτική 

άσκηση. Ενδεικτικά, η τελευταία τριετία 2015-18 σηματοδοτήθηκε από µία σταθερή ετήσια 

αύξηση (της τάξης του 45,91% σε βάθος τριετίας) των εισερχομένων φοιτητών. Το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το ΕΚΠΑ υποδέχτηκε 220 αλλοδαπούς φοιτητές, το 2016-17 ο 

αριθμός των φοιτητών ανήλθε σε 271 και σε 322 το 2017-18.  Τέλος, για το ακαδημαϊκό έτος 

2018-19 παρατηρείται αύξηση των εισερχομένων φοιτητών σε σχέση με το 2017-18, 

ιδιαιτέρως εάν συνυπολογιστούν οι εισερχόμενοι φοιτητές μέσω διεθνών συμφωνιών εκτός 

Erasmus, 

Όσον αφορά τον αριθμό των εξερχομένων φοιτητών κατά την ίδια περίοδο, αυτός 

παρουσίασε µεν διακυμάνσεις αλλά είναι σταθερά ιδιαίτερα σημαντικός µε το ακαδημαϊκό 

έτος 2017-18 το σύνολο των εξερχομένων φοιτητών να ανέρχεται σε 773. Την τελευταία 

τριετία 2015-18, εκτός των φοιτητών, 105 µέλη του προσωπικού του ΕΚΠΑ (διδακτικού και 

διοικητικού) έχουν μετακινηθεί µέσω του προγράµµατος Erasmus, ενώ τα εισερχόμενα µέλη 

προσωπικού Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ανέρχονται σε 291.  

 



13 

 

 
 
 

Εκπαιδευτική-Πολιτιστική Δράση του 
Ε.Κ.Π.Α. 

 

Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
 

Το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών φιλοξένησε, διοργάνωσε και 

υποστήριξε διοικητικά έναν μεγάλο αριθμό επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Σχεδίασε την επανέκθεση της μόνιμης συλλογής του και ανέλαβε την έρευνα για τη σταδιακή 

υλοποίηση της. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δημιουργία δύο νέων εκθεσιακών ενοτήτων. Την 

επανέκθεση της αίθουσας των θετικών επιστημών με αφορμή την 16η Ετήσια Συνάντηση του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πανεπιστημιακή Κληρονομιά UNIVERSEUM που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2015. Η παραπάνω συνάντηση στην οποία συμμετείχαν 

Πανεπιστημιακά Μουσεία από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε με 

πρωτοβουλία του Μουσείου, το οποίο ανέλαβε και τον συντονισμό της. Στο ίδιο πλαίσιο 

επανέκθεσης των συλλογών του Μουσείου, εντάσσεται και η δημιουργία της νέας 

εκθεσιακής ενότητας για την ιστορία του κτηρίου που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 

2016.  

Το ίδιο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν επιμέρους μουσειολογικές εργασίες. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε. ότι αναβάθμισε και ενημέρωσε το αρχείο του βιβλιακού του υλικού στο 

σύνολο του (έργο σε εξέλιξη), εμπλούτισε, τεκμηρίωσε και επιμελήθηκε στο σύνολο τους τα 

εκθέματα στην αίθουσα της Οδοντιατρικής, ενώ επιμελήθηκε τον υπομνηματισμό εκθεμάτων 

της μόνιμης έκθεσης. Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ, 

το Μουσείο ανέλαβε την έρευνα, ανάπτυξη  και αξιολόγηση ψηφιακής εφαρμογής με θέμα 

«Τι να σπουδάσω;» σε ελληνικά και αγγλικά και εγκαινίασε τη λειτουργία της στα ελληνικά. 

Επίσης, ανέλαβε την έρευνα και ανάπτυξη  της ψηφιακής εφαρμογής με τίτλο «Η συλλογή 

των προσωπογραφιών του ΕΚΠΑ: η συγκρότηση της συλλογής». 

Το Μουσείο συμμετέχει ανελλιπώς από το 2015 μέχρι σήμερα σε όλες τις 

συναντήσεις των φορέων- μελών του Δικτύου UNIVERSEUM (Αθήνα, 2015, Άμστερνταμ 

2016, Βελιγράδι, Ιούνιος  2017, Γλασκόβη 2018) με παρουσιάσεις σχετικά με την προβολή 
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του έργου του Μουσείου και το προσωπικό συμμετείχε σε σχετικά εργαστήρια (workshops). 

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το Μουσείο εκπροσωπήθηκε στις μηνιαίες 

συναντήσεις του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών.  

Το Μουσείο διοργάνωσε εξ΄ ολοκλήρου και συμμετείχε σε πολλές ημερίδες με στόχο 

την εξωστρέφεια αλλά και την συνέργεια του Μουσείου Ιστορίας με πολιτιστικούς 

οργανισμούς. Για παράδειγμα, η ημερίδα «ΠΟΛ(ε)ΙΣ. Το Μουσείο και η Πόλη του: από την 

απομόνωση στην διάδραση» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς που διοργανώθηκε 24/9/2017 υπήρξε πολύ σημαντική στιγμή του ΜΙΠΑ και 

του ΕΚΠΑ.  Ανέλαβε την έρευνα, ανάπτυξη, οργάνωση, συντήρηση του εποπτικού υλικού και 

υλοποίηση των παλαιών και τριών νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τα προσάρμοσε 

για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Πραγματοποίησε σειρά ξεναγήσεων σε μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε ομάδες ενηλίκων. Επίσης, καθιέρωσε και διοργανώνει 

από το 2015 σε ετήσια βάση τον Θεσμό του Μαθητικού Διαγωνισμού για τα σχολεία της 

Βαθμιας εκπαίδευσης της Αττικής σε συνεργασία με αντίστοιχα πανεπιστημιακά μουσεία 

του Ε.Κ.Π.Α.). Πραγματοποίησε την προληπτική συντήρηση εκθεμάτων, ανέλαβε τη 

συντήρηση μουσειακών αντικειμένων για τις ανάγκες των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, 

τον έλεγχο κλίματος και φωτισμού των χώρων του Μουσείου, καθώς και την οργάνωση 

ανακαίνισης του χώρου εκδηλώσεων.  

Επίσης, στο πλαίσιο των ειδικών εκδηλώσεων του επίσημου εορτασμού για τα 180 

χρόνια από την ίδρυση του ΕΚΠΑ, το Μουσείο διοργάνωσε, επιμελήθηκε και προώθησε τις 

περιοδικές εκθέσεις: (α) «Το Λάβαρο του Πανεπιστημίου Αθηνών: Σύγχρονες εικαστικές 

προσεγγίσεις», με τη συμμετοχή δέκα σύγχρονων καλλιτεχνών, τη δημιουργία σχετικού 

καταλόγου και τη διοργάνωση σχετικής ημερίδας (2/12/2017), και (β) «Σατιρικοί Χάρτες: 

χαρτογραφικές καταγραφές και διδάγματα ιστορίας».  Συνεργάστηκε με την ομάδα 

επιμέλειας της έκθεσης με τίτλο «180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών: ο θεσμός - οι άνθρωποι» (Βουλή των Ελλήνων, 15/12/2017) για την επιλογή και 

δανεισμό εκθεμάτων, καθώς και τη δημιουργία σχετικού επετειακού βίντεο (επιλογή και 

ψηφιοποίηση αντικειμένων και αρχειακού υλικού).  Συνέβαλε στον συντονισμό της 

εκδήλωσης «Τα Πανεπιστημιακά Μουσεία ανοικτά στο κοινό» (6/5/2017, 7/10/2017 και 

18/5/2018). Με τον τρόπο αυτό οι συλλογές των πανεπιστημιακών μουσείων έγιναν γνωστά 

στο ευρύ κοινό προκαλώντας ένα πολιτιστικό γεγονός στο μουσειακό περιβάλλον.  
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Τέλος, ανέλαβε την εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών και στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 180 χρόνων από την ίδρυση του ΕΚΠΑ, ανέπτυξε μια σειρά 

πέντε e-learning εκπαιδευτικών ενοτήτων με θέμα τη μουσειακή αφήγηση και το 

μουσειοπαιδαγωγικό έργο του Μουσείου.  

  

 

Μουσεία ΕΚΠΑ:  προάγουν και διευρύνουν την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου 
 

Στο πλαίσιο του προσεχούς εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Μουσείων στις 18 

Μαΐου, τα Μουσεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα 

διοργανώσουν εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό με ελεύθερη είσοδο. Ήδη από το 2017, η 

θεσμοθέτηση της εκδήλωσης «Τα Πανεπιστημιακά Μουσεία ανοικτά στο κοινό» (6/5/2017, 

7/10/2017 και 18/5/2018) συνέβαλε στην ανάδειξη και γνωριμία της πανεπιστημιακής 

κληρονομιάς για το ευρύ κοινό δημιουργώντας ένα πολιτιστικό γεγονός στο μουσειακό 

περιβάλλον.  

Ιστορικά, το 1835, με πρωτοβουλία των Κ. Ν. Φράας και Ξ. Λάνδερερ (μετέπειτα 

Καθηγητών του ΕΚΠΑ), ιδρύθηκε η Φυσιογραφική Εταιρεία, η πρώτη Ελληνική Επιστημονική 

Εταιρεία. Η ιστορία της Φυσιογραφικής Εταιρείας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα πρώτα 

βήματα του ΕΚΠΑ, καθώς στις συλλογές της εκπαιδεύονταν οι πρώτοι φοιτητές πολύ πριν από 

την οριστική παραχώρηση των συλλογών αυτών στο «Φυσιογραφικό Μουσείο» του 

Πανεπιστημίου μας που ιδρύθηκε το 1858. Με πυρήνα τις πρώτες αυτές συλλογές, οι οποίες 

εμπλουτίζονται και αναπτύσσονται διαρκώς στα 180 χρόνια λειτουργίας του ΕΚΠΑ και μέσα 

από τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του, ιδρύθηκαν και λειτουργούν σήμερα 15 

Πανεπιστημιακά Μουσεία ποικίλης θεματολογίας, καλύπτοντας όλο το φάσμα των 

επιστημών. Για την καλύτερη ανάδειξη και αξιοποίηση των μουσειακών συλλογών του, το 

ΕΚΠΑ συμμετέχει στο UNIVERSEUM-European Academic Heritage Network, Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

που στοχεύει στην αξιοποίηση της κληρονομιάς των Μουσείων των Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων. Μάλιστα, η 16η ετήσια συνάντηση των μελών του Δικτύου το 2015 έγινε στην 

Αθήνα και οργανώθηκε από το ΕΚΠΑ, ενώ τα πρακτικά της συνάντησης εκδόθηκαν το 2018 

από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του ΕΚΠΑ και εκτιμήθηκαν θετικά διεθνώς. Από το 2015 και 

εξής, το ΕΚΠΑ εκπροσωπείται σε κάθε ετήσια συνάντηση του Δικτύου.  

Εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα από εξειδικευμένο προσωπικό και πλήθος 

δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται στα Μουσεία του ΕΚΠΑ, προσελκύοντας μικρούς και 
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μεγάλους επισκέπτες, π.χ. στο Μουσείο Ζωολογίας, στο Μουσείο Ορυκτολογίας, στο Μουσείο 

Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, του οποίου πρόσφατα εμπλουτίσθηκε η συλλογή. 

Ενδεικτικά, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ διοργανώνει, 

σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Πανεπιστημιακά Μουσεία, τον ετήσιο Μαθητικό Διαγωνισμό 

με τίτλο «Μέσα από τα μάτια των μαθητών», που απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης με στόχο τη γνωριμία των μαθητών με τους πανεπιστημιακούς θησαυρούς, αλλά 

και την έγκαιρη και έμπρακτη ευαισθητοποίησή τους ως προς διάφορους κατά περίπτωση 

κλάδους της επιστήμης. Ο διαγωνισμός αυτός έχει ήδη εξελιχθεί σε δυναμικό θεσμό σύνδεσης 

του ΕΚΠΑ με τη Μέση Εκπαίδευση. Tο Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ από το 2011 συμμετέχει 

στο Δίκτυο Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών, και τα τελευταία χρόνια έχει 

αναπτύξει συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις συνέργειές 

του. Στο ίδιο Μουσείο, η ολοκλήρωση της επέκτασης του κτηρίου με το συμπλήρωμά του επί 

της οδού Θόλου 16, θα συμβάλλει στην αύξηση των δυνατοτήτων επιστημονικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει και φιλοξενεί.  

Στο επίπεδο των υποδομών, τα Πανεπιστημιακά Μουσεία ενισχύονται σταθερά τα 

τελευταία χρόνια με στόχο τη βελτίωση και διεύρυνση της λειτουργίας τους. Στο Μουσείο 

Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης διαμορφώθηκαν το 2018, με εκλογίκευση της 

διαρρύθμισής του, νέοι εργασιακοί χώροι, νέα ενισχυμένη αποθήκη φύλαξης αρχαίων 

αντικειμένων και αρχαιολογικών επιστημονικών οργάνων και ειδικός χώρος εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Επίσης, διπλασιάστηκε η δυναμικότητα  της Μονάδας Συντήρησης 

διευκολύνοντας το έργο των Καθηγητών και φοιτητών Αρχαιολογίας και Συντήρησης. Επίκειται 

η εγκατάσταση αντιβανδαλιστικών κουφωμάτων για προστασία των σημαντικής 

αρχαιολογικής και εκπαιδευτικής αξίας συλλογών του, ενώ παράλληλα με ιδιωτική χορηγία, 

κατασκευάστηκαν υψηλής αισθητικής νέες προθήκες για τη φιλοξενία των ολοένα 

αυξανόμενων δωρεών αρχαίων αντικειμένων από ιδιώτες.  

Για την αναβάθμιση των υποδομών των Μουσείων του ΕΚΠΑ που στεγάζονται στο 

κτήριο της ΣΘΕ ολοκληρώθηκαν πρόσφατα εργασίες αποκατάστασης της υγρομόνωσης της 

οροφής των Μουσείων Ζωολογίας, Βοτανικής, Παλαιοντολογίας, και Ορυκτολογίας και 

έχουν εξασφαλιστεί πόροι για την κατασκευή ειδικού ψυκτικού θαλάμου για τη σωστή 

συντήρηση των δειγμάτων/εκθεμάτων του Μουσείου Ζωολογίας. Παράλληλα υλοποιείται 

πιλοτικό πρόγραμμα σχεδιασμού και δημιουργίας αναμνηστικών του Μουσείου Ζωολογίας 

σε συνεργασία με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΕΚΠΑ. 
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Τα Μουσεία αποτελούν βασικό πυρήνα του ΕΚΠΑ ως ευρύτερου πολιτιστικού οργανισμού, 

ενισχύοντας ουσιαστικά την εκπαίδευση των νέων επιστημόνων, την ανάπτυξη της έρευνας 

και την εξωστρέφεια όλου του Ιδρύματος, ανοίγοντας παράθυρα επαφής με την Ελληνική 

κοινωνία. Για τους παραπάνω λόγους, απαιτούνται οικονομικοί πόροι για την ενίσχυση των 

δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την απαραίτητη, παράλληλη συντήρηση και αναβάθμιση 

των υποδομών τους. Οι οικονομικοί πόροι αυτοί σχεδιάζεται να εξασφαλιστούν με τους εξής 

τρόπους: 

 Μείωση της παρακράτησης του ΕΛΚΕ επί των εσόδων των Μουσείων με στόχο την 

υποστήριξη συγκεκριμένων έργων αναβάθμισης των υποδομών τους. 

 Θέσπιση ετήσιας χρηματοδότησης από τον ΕΛΚΕ σε κεντρικό επίπεδο, κατ’ αντιστοιχία 

με όσα θετικά εφαρμόστηκαν πρόσφατα για τη χρηματοδότηση των Βιβλιοθηκών, ώστε 

να ενισχύονται οι υποδομές και ο εκσυγχρονισμός τους. 

 Διεκδίκηση χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των 

δράσεων του άξονα επιστημονικής έρευνας-κοινωνικής προσφοράς, με την αξιοποίηση 

των διαπανεπιστημιακών και διεθνών επαφών των Μουσείων (όπως έχει ήδη 

συζητηθεί και σε Συνόδους Πρυτάνεων).  

 Συστηματική προβολή της δράσης των Μουσείων και εξεύρεση χορηγών, ώστε οι 

εκδηλώσεις να γίνονται ευρέως γνωστές στο κοινό. 

 Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Μουσείων με την προσέλκυση Διδακτόρων 

από την Μέση εκπαίδευση ως ΕΔΙΠ. 

 Προγραμματισμός κεντρικών ενεργειών προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των 

φοιτητών που απασχολούνται στα Μουσεία του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος 

της  Πρακτικής Άσκησης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του θεσμού της 

Πρακτικής Άσκησης και στην εκπαιδευτική/κοινωνική προσφορά του ΕΚΠΑ.  

 Ενίσχυση και εμπλουτισμός ειδών των Πωλητηρίων των Μουσείων μέσω της Εταιρείας 

Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΕΚΠΑ και συνεπώς αύξηση των 

εσόδων των Μουσείων. 

 


