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0 ΠΡΟΛΟΓΟ  

Ζ Δζσηεξηθή Έθζεζε ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ  γηα ηελ 

πεξένδν 2009-2010 απνηειεέ κηα νινθιεξσκΫλε πξνζπΪζεηα θαηαγξαθάο ηεο αθαδεκατθάο θαη 

εξεπλεηηθάο δσάο ζην Παλεπηζηάκην καο, κΫζα απφ ηελ ζπγθΫληξσζε θαη αλΪιπζε απνγξαθηθψλ 

ζηνηρεέσλ πνπ αθνξνύλ ηα 32 Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα θαη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

ηδξύκαηνο. πληΪρζεθε απφ ηελ Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (ΜΟ.ΓΗ.Π) ηνπ ΔΚΠΑ  κε 

θχξην ζηφρν πΫξα απφ ηε ζπγθΫληξσζε ησλ απνγξαθηθψλ ζηνηρεέσλ λα επηζεκΪλεη, κε βΪζε ηηο 

δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξΪζκαηα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηηο Εηήζιερ Εζωηεπικέρ Εκθέζειρ 

ησλ Σκεκάησλ, ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ Ϋξγν, ηηο δηαζΫζηκεο ππνδνκΫο, δπλαηΪ θαη αδχλαηα 

ζεκεέα, θαιΫο πξαθηηθΫο θαη λα εληνπέζεη πξνβιάκαηα πνπ ρξάδνπλ Ϊκεζεο αληηκεηψπηζεο απφ ηε 

Γηνέθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο. 

ΚαηΪ ζπλΫπεηα ε ππνβνιά ηεο Δζυηεπικήρ Έκθεζηρ ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. ζηε Γηνέθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο, 

απνζθνπεέ ζηελ ηεθκεξησκΫλε ελεκΫξσζά ηεο γηα ηελ θαηΪζηαζε, ηηο ηΪζεηο, ηηο θαιΫο πξαθηηθΫο 

θαη ηηο απνθιέζεηο φισλ ησλ επέ κΫξνπο ιεηηνπξγηψλ ζηα νηθεέα Σκάκαηα θαη ζηηο ΚεληξηθΫο 

Τπεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο θαηΪ ηελ ηειεπηαέα δηεηέα, πξνθεηκΫλνπ λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ Κεληξηθά 

Γηνέθεζε πξσηνβνπιέεο γηα ηε δηαζθΪιηζε θαη βειηέσζε ησλ σο Ϊλσ ιεηηνπξγηψλ σο πξνο ηα 

βαζηθΪ θξηηάξηα πνηφηεηαο ηνπ Νφκνπ 3374/2005: 

 ηα πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθΪ θαη κεηαπηπρηαθΪ), 

 ην εθπαηδεπηηθφ Ϋξγν, 

 ην εξεπλεηηθφ Ϋξγν, θαη 

 φιεο ηηο Ϊιιεο ππεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 

Ζ Δζυηεπική Έκθεζη ηηρ ΜΟ.ΓΙ.Π ΔΚΠΑ πεξηιακβΪλεη κεηαμχ ησλ Ϊιισλ: 

Α. πλζεηηθά απνγξαθά ησλ ζηνηρεέσλ θαη δεηθηψλ φισλ ησλ επέ κΫξνπο νηθεέσλ ΣκεκΪησλ θαη 

ρνιψλ κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο ηεο ΑΓΗΠ. 

Β. Απνγξαθά αλαιπηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο θεληξηθΫο Τπεξεζέεο ηνπ 

Ηδξχκαηνο κε βΪζε ηελ αλΪιπζε πνπ πξνηεέλεη ε Α.ΓΗ.Π. 

Γ. Δπηζάκαλζε ησλ επηηεπγκΪησλ θαη ησλ αδπλακηψλ / πξνβιεκΪησλ πνπ παξνπζηΪδνπλ ηα 

επέ κΫξνπο Σκάκαηα θαη Τπεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο 

εθζΫζεσλ αιιΪ ηα πνξέζκαηα ησλ εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ηκεκΪησλ πνπ Ϋρεη 

πξαγκαηνπνηεζεέ θαη εμσηεξηθά αμηνιφγεζε. 

Γ. χληνκν ζρνιηαζκφ θαη ζπκπεξΪζκαηα αιιΪ θαη εηζεγάζεηο γηα παξεκβΪζεηο ηεο Κεληξηθάο 

Γηνέθεζεο κε ζηφρν ηε δηαζθΪιηζε θαη βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο. 
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ΠΫξα απφ ην γεγνλφο φηη ε ζχληαμε θΪζε δηεηέα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο Ϋθζεζεο απνηειεέ 

ππνρξΫσζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ απΫλαληη ζηελ ΑΓΗΠ,  απνηειεέ θαη αδηαπξαγκΪηεπηε ζηξαηεγηθά 

απφθαζε ηεο πξπηαληθάο αξράο ε παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη βειηέσζε ηνπ παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ πινπνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ ησλ ηκεκΪησλ ψζηε λα γέλεηαη αληηιεπηφ 

φιε ηελ θνηλσλέα φηη ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην πξνζθΫξεη ζπνπδΫο πςεινχ 

επηπΫδνπ ελψ παξΪιιεια πξνζπαζεέ λα βειηηψλεη ζπλερψο ηηο ππνδνκΫο ηνπ γηα αληηκεησπέζεη ηηο 

λΫεο πνιπζχλζεηεο πξνθιάζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαέδεπζεο. 

Θα ζπλερέζνπκε κε ηνλ έδην δάιν ψζηε κΫρξη ηα κΫζα ηνπ 2013 λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε 

δηαδηθαζέα εζσηεξηθάο θαη εμσηεξηθάο αμηνιφγεζεο φινπ ηνπ ηδξχκαηνο. Σα ζηνηρεέα πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ θαζψο θαη ηα ζπκπεξΪζκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ζα αμηνπνηεζνχλ πιάξσο ψζηε 

λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθΫο θαη επσθειεέο αιιαγΫο γηα ηνπο θνηηεηΫο, ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιάινπο 

θαη ηα κΫιε ΓΔΠ  

Δπραξηζηψ ζεξκΪ φζνπο κφρζεζαλ γηα ηελ Ϋγθαηξε ζπγθΫληξσζε θαη αλΪιπζε ησλ 

απαξαέηεησλ ζηνηρεέσλ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ θεηκΫλνπ ηεο εζσηεξηθάο Ϋθζεζεο. Δπέζεο 

ζεξκΫο επραξηζηέεο απεπζχλσ ζηα κΫιε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηεο ΜΟΓΗΠ,  ζηνπο 

Πξνέδξνπο θαη ηηο ΟΜΔΑ ησλ ηκεκάησλ θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ δηνηθεηηθώλ 

ππεξεζηώλ γηα ηελ βνάζεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθά ζπλεξγαζέα ηνπο κε ηελ ΜΟ.ΓΗ.Π ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ καο. ΣΫινο ζα άζεια λα επραξηζηάζσ πξνζσπηθΪ ηνλ Πξόεδξν ηεο ΑΓΗΠ πύξν 

Ακνύξγε γηα ηε ζπλερά θαη Ϊνθλε ππνζηάξημε ηνπ ζηηο πξνζπΪζεηεο πνπ θαηαβΪιιεη ην Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ γηα ηελ πηνζΫηεζε θαη νξζά πινπνέεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο θαη δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο. 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ 

Αληηπξχηαλεο  ΑζηΫξηνο ΓνπθνπδΪθεο  
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1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ – Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΗ ΤΠΟΛΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΚΠΑ 

1.1  Βαζκφο Πξνφδνπ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Αμηνιφγεζεο  

Ζ πνξεέα ηεο αμηνιφγεζεο ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ θξέλεηαη 
ηδηαέηεξα ηθαλνπνηεηηθά ηφζν ζε πνζνηηθφ φζν θαη ζε πνηνηηθφ επέπεδν. Γηα λα Ϋρεη θαλεέο κηα 
εηθφλα ην βαζκφ επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνέν Ϋρεη 
πξνρσξάζεη ε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ζην ΔΚΠΑ ζα πξΫπεη λα εμεηΪζεη ηα θΪησζη θξηηάξηα: 

 Σν Βαζκό Τπνβνιήο ησλ Δηήζησλ Δζσηεξηθώλ Δθζέζεσλ ησλ Σκεκάησλ 
 Σν Βαζκό Οινθιήξσζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο 
 Σε ύληαμε ή όρη ηεο Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο ηνπ Ηδξύκαηνο 
 Σν Βαζκό Οινθιήξσζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο 
 Σν ρξνληθό Πιαίζην ηνπ θύθινπ αμηνιόγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αο εμεηΪζνπκε θΪζε Ϋλα απφ ηα πΫληε θξηηάξηα γηα λα εμαρζνχλ ρξάζηκα ζπκπεξΪζκαηα γηα ην 
βαζκφ θΪιπςεο ησλ ζηφρσλ θαη ηελ πνξεέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο αμηνιφγεζεο πνπ πινπνηεέ ε 
ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ 

 

Α) Βαζκόο Τπνβνιήο ησλ Δηήζησλ Δζσηεξηθώλ Δθζέζεσλ ησλ Σκεκάησλ 

Οη Δηάζηεο ΔζσηεξηθΫο ΔθζΫζεηο παξΫρνπλ ζηελ Αθαδεκατθά ΜνλΪδα ηε δπλαηφηεηα λα ειΫγρεη 
θαη λα δηαπηζηψλεη ηελ αληαπφθξηζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ 
ε έδηα Ϋρεη ζΫζεη κε ηελ ηδξπηηθά ηεο πξΪμε θαη κε κεηαγελΫζηεξεο απνθΪζεηο ησλ αξκφδησλ 
ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ ηεο. Έρνπλ θπξέσο απνγξαθηθφ ραξαθηάξα γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγέεο ηεο 
αθαδεκατθάο κνλΪδαο. Καιχπηνπλ δχν εμΪκελα θαη ηα ζηνηρεέα απηΪ αθνξνχλ: 

 ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ (πξνπηπρηαθΪ θαη κεηαπηπρηαθΪ) 

 Δθπαηδεπηηθφ  Έξγν 

 Δξεπλεηηθφ Έξγν 

 Άιιεο Τπεξεζέεο ηνπ ηκάκαηνο 

Γηα ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2009-2010, ζε ζχλνιν ηξηΪληα (30) ηκεκΪησλ  πνπ φθεηιαλ λα 
ππνβΪιινπλ ηελ εηάζηα εζσηεξηθά Ϋθζεζε ηνπο, ππέβαιιαλ θαη ηα ηξηάληα, ζπλεπψο ν βαζκφο 
επέηεπμεο εέλαη 100%.  

Β) Σν Βαζκό Οινθιήξσζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο 

Ζ Δζυηεπική Αξιολόγηζη εέλαη κέα ηαθηηθΪ επαλαιακβαλφκελε ζςμμεηοσική διαδικαζία, ε νπνέα 
δηαξθεί δύν ζπλερόκελα δηδαθηηθά εμάκελα θαη επαλαιακβάλεηαη ην αξγόηεξν θάζε 
ηέζζεξα έηε.  Πξφθεηηαη νπζηαζηηθΪ γηα κηα δηαδηθαζέα απηναμηνιφγεζεο, πνπ ζεκαηνδνηεέ ηελ έδηα 
ηελ ηαπηφηεηα ηεο Αθαδεκατθάο ΜνλΪδαο, θαζψο απνηππψλεη θαη αλαδεηθλχεη φια ηα 
ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο, ζεηηθΪ θαη αξλεηηθΪ, θαη  θαηαγξΪθεη ηηο θηινδνμέεο ηεο. ΚαηΪ 
ηε δηΪξθεηα ηεο Δζσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο θαηαγξΪθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πνξέζκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ ζπλδπαζηηθΪ απφ ηα ζπιιεγκΫλα ζηνηρεέα κε ζπκκεηνρά φισλ ησλ κειψλ ηεο 
Αθαδεκατθάο ΜνλΪδαο, αλαθνξηθΪ κε ην πθηζηΪκελν θαη ην επηζπκεηφ επέπεδν πνηφηεηαο θαη ηνπο 
ηξφπνπο επέηεπμάο ηνπ. Ζ δηαδηθαζέα Δζσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηεο 
Έκθεζηρ Δζυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (ΔΔΑ), ε νπνέα εγθξέλεηαη απφ ηελ Αθαδεκατθά ΜνλΪδα θαη 
αθνινχζσο δηαβηβΪδεηαη, κΫζσ ηεο ΜΟΓΗΠ, ζηελ ΑΓΗΠ. 

ηα δχν πξψηα αθαδεκατθΪ Ϋηε (2008-2009 & 2009-2010) ηνπ ηεηξαεηνχο θχθινπ αμηνιφγεζεο 
ηνπ ΔΚΠΑ (2009-2013), ζε ζχλνιν ηξηΪληα (30) ηκεκΪησλ  Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζέα 
εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο ηα εηθνζηΫλα (21) ζπλεπψο ν βαζκφο νινθιάξσζεο εέλαη 70%.  Σα 
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ηκάκαηα πνπ Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζέα εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο παξνπζηΪδνληαη ζηνλ 
πέλαθα 1, ζηε 2ε ζηάιε 

 

 

Πίνακαρ 1: Τμήμαηα πος ολοκλήπυζαν διαδικαζίερ εζυηεπικήρ και εξυηεπικήρ αξιολόγηζηρ 

α/α ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΧΑΝ ΣΖ 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΧΑΝ 
ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

1 Θενινγέαο  Ηζηνξέαο & Αξραηνινγέαο  

2 Κνηλσληθάο Θενινγέαο Αγγιηθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο  

3 Ννκηθάο  Γαιιηθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο  

4 Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  Πιεξνθνξηθάο  & Σειεπηθνηλσληψλ 

5 Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο & Γεκφζηαο Γηνέθεζεο  Οδνληηαηξηθάο  

6 Ηαηξηθάο  Ννζειεπηηθάο 

7 Ηζηνξέαο & Αξραηνινγέαο  ΜΗΘΔ (Κ) 

8 Φ.Π.Φ.   

9 Αγγιηθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο   

10 Γαιιηθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο   

11 Γεξκαληθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο   

12 Μνπζηθψλ πνπδψλ   

13 Φπζηθάο   

14 Μαζεκαηηθψλ   

15 Γεσινγέαο   

16 Πιεξνθνξηθάο & Σειεπηθνηλσληψλ  

17 Οδνληηαηξηθάο   

18 Φαξκαθεπηηθάο  

19 Ννζειεπηηθάο  

20 ΣΔΑΠΖ  

21 Βηνινγέαο  

Πεγή: ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ 
 

Γ) Σε ύληαμε ή όρη ηεο Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο ηνπ Ηδξύκαηνο 
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Ζ Δλδηάκεζε Δζσηεξηθή Έθζεζε ηνπ ηδξύκαηνο, δειαδή ην παξόλ θείκελν,  ζπληΪζζεηαη 
θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηε ΜΟ.ΓΗ.Π ζηε δηνέθεζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ κε ηελ νινθιάξσζε ησλ δχν (2) 
πξψησλ εηψλ, ηνπ ηεηξαεηνχο θχθινπ αμηνιφγεζεο. ΠεξηιακβΪλεη κεηαμχ ησλ Ϊιισλ: 

Α. πλζεηηθά απνγξαθά ησλ ζηνηρεέσλ θαη δεηθηψλ φισλ ησλ επέ κΫξνπο νηθεέσλ ΣκεκΪησλ θαη 
ρνιψλ κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο ηεο ΑΓΗΠ. 

Β. Απνγξαθά αλαιπηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη δεηθηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο θεληξηθΫο Τπεξεζέεο ηνπ 
Ηδξχκαηνο κε βΪζε ηελ αλΪιπζε πνπ πξνηεέλεη ε Α.ΓΗ.Π. 

Γ. Δπηζάκαλζε ησλ επηηεπγκΪησλ θαη ησλ αδπλακηψλ / πξνβιεκΪησλ πνπ παξνπζηΪδνπλ ηα 
επέ κΫξνπο Σκάκαηα θαη Τπεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο 
εθζΫζεσλ αιιΪ ηα πνξέζκαηα ησλ εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ηκεκΪησλ πνπ Ϋρεη 
πξαγκαηνπνηεζεέ θαη εμσηεξηθά αμηνιφγεζε. 

Γ. χληνκν ζρνιηαζκφ θαη ζπκπεξΪζκαηα αιιΪ θαη εηζεγάζεηο γηα παξεκβΪζεηο ηεο Κεληξηθάο 
Γηνέθεζεο κε ζηφρν ηε δηαζθΪιηζε θαη βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
Ηδξχκαηνο. 

Ζ ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ νινθιάξσζε ηε ζχληαμε ηεο Δλδηάκεζεο Δζσηεξηθήο Έθζεζεο ηνλ 
Απξέιην ηνπ 2011, θαη ζηελ ηειηθά ηεο κνξθά θαηφπηλ δηνξζψζεσλ θαη εζσηεξηθάο δηαβνχιεπζεο 
ηελ απΫζηεηιε ζηελ ΑΓΗΠ θαη ζηελ δηνέθεζε ηνπ ΔΚΠΑ. πλεπψο ν βαζκφο επέηεπμεο ηνπ ζηφρνπ 
εέλαη 100%. 

Ζ ππνβνιά φισλ ησλ Δηήζησλ Απνγξαθηθώλ Δθζέζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΔΚΠΑ αιιΪ 
θαη ε ζχληαμε ηεο Δλδηάκεζεο Δζσηεξηθήο Έθζεζεο ηνπ ηδξύκαηνο Ϋρνπλ ηεξΪζηηα ζεκαζέα 
δηφηη εμαζθαιέδνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπλΫρηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ απφ ην 
ΔΠΑ. Ζ ΜΟ.ΓΗ.Π εθδέδεη ηε αληέζηνηρε βεβαέσζε γηα φια ηα ππφ Ϋληαμε Ϋξγα ηνπ Παλεπηζηεκένπ 
ηελ νπνέα θαη απνζηΫιιεη ζηε δηαρεηξηζηηθά αξρά ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο. 

 

Γ) Σν Βαζκό Οινθιήξσζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο 

Ζ δηαδηθαζέα ηεο Δμσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο ελεξγνπνηεέηαη κε ηε θαηΪζεζε ηεο Έθζεζεο 
Δζσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο ζηελ ΑΓΗΠ. Με βΪζε ηελ Έθζεζε Δζσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο αιιΪ θαη ηελ 
Ϊκεζε  γλσξηκέα ηεο Αθαδεκατθάο ΜνλΪδαο (επέζθεςε θαη αληαιιαγά απφςεσλ), ε επηηξνπά 
εμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζπληΪζζεη ηελ Έκθεζη Δξυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ. Ζ ΔΔΑ θαιεέηαη λα 
αλαιχζεη ζε βΪζνο ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηα πνξέζκαηα ηεο εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο σο πξνο:  

– ηα επηηεχγκαηα ηεο Αθαδεκατθάο ΜνλΪδαο (ά ηνπ Ηδξχκαηνο θαηΪ πεξέπησζε)  

– ηα ζεκεέα πνπ ρξάδνπλ βειηέσζεο ά δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

– ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνέεο Ϋρεη άδε πξνβεέ ε ΜνλΪδα πξνθεηκΫλνπ 
λα δηαζθαιέζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ επηηεινχκελνπ Ϋξγνπ ηεο, θαη  

– γεληθφηεξα, ηε ζπλΫπεηα ηεο ΜνλΪδαο κε ηελ απνζηνιά θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

χκθσλα κε ηνλ λφκν, «Ζ ΔΔΑ απνηειεέηαη απφ πΫληε κΫιε, ηα νπνέα πξνΫξρνληαη απφ ην 
κεηξψν αλεμαξηάησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ηεξεέ ε Α.ΓΗ.Π.  Σν κεηξψν αλεμΪξηεησλ 
εκπεηξνγλσκφλσλ ζπληΪζζεηαη χζηεξα απφ ππνδεέμεηο ησλ ηδξπκΪησλ αλψηαηεο εθπαέδεπζεο θαη 
ηεο Α.ΓΗ.Π. θαη αλαλεψλεηαη θΪζε ηΫζζεξα ρξφληα».  

ηα δχν πξψηα αθαδεκατθΪ Ϋηε (2008-2009 & 2009-2010) ηνπ ηεηξαεηνχο θχθινπ αμηνιφγεζεο 
ηνπ ΔΚΠΑ (2009-2013), ζε ζχλνιν ηξηΪληα (30) ηκεκΪησλ  Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζέα 
εμσηεξηθάο αμηνιφγεζεο ηα εηθνζηΫλα (7) ζπλεπψο ν βαζκφο νινθιάξσζεο εέλαη πεξέπνπ 24%.  Σα 
ηκάκαηα πνπ Ϋρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζέα εμσηεξηθάο αμηνιφγεζεο παξνπζηΪδνληαη ζηνλ 
πέλαθα 1, ζηε 3ε ζηάιε. Ζ πζηΫξεζε πνπ εκθαλέδεηαη εέλαη θπζηνινγηθά θαη νθεέιεηαη θπξέσο ζηελ 
Ϋιιεηςε πφξσλ απφ πιεπξΪο ΑΓΗΠ κε απνηΫιεζκα κΫρξη πξφηηλνο λα θαζπζηεξνχλ κΫρξη θαη δχν 
ρξφληα νη εμσηεξηθΫο αμηνινγάζεηο. κσο πιΫνλ ην ζΫκα Ϋρεη δηεπζεηεζεέ θαη αλακΫλεηαη κΫζα ζηελ 
επφκελε πεξένδν ε πξαγκαηνπνέεζε κεγΪινπ αξηζκνχ εμσηεξηθψλ αμηνινγάζεσλ ησλ ηκεκΪησλ.  

 

Δ) Σν ρξνληθό Πιαίζην ηνπ θύθινπ αμηνιόγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

14 

Ο ηεηξαεηάο θχθινο αμηνιφγεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ νξέδεηαη κεηαμχ ησλ εηψλ 2009-
2013. Φαέλεηαη απφ ζηα δχν πξψηα Ϋηε Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ ην 70% ηεο δηαδηθαζέαο εζσηεξηθάο 
αμηνιφγεζεο ησλ ηκεκΪησλ, θαη ην 23% ηεο εμσηεξηθάο. ΛακβΪλνληαο ππφςε φηη Ϋλα 47% ησλ 
ηκεκΪησλ αλακΫλεη ηελ εμσηεξηθά αμηνιφγεζε κΫζα ζην αθαδ. Έηνο 2011-2012, θαη κε βΪζε  ην 
ρξνλνδηΪγξακκα δξΪζεο βΪζε ηνπ νπνένπ κΫρξη ην ηΫινο ηνπ 2011, ζα Ϋρνπλ νινθιεξσζεέ νη 
δηαδηθαζέεο εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο θαη ζην ππφινηπν 30% ησλ ηκεκΪησλ, ν βαζκφο πινπνέεζεο 
ηνπ πξνγξΪκκαηνο αμηνιφγεζεο εμειέζζεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθΪ. Έλα ζηνηρεέα πνπ ελδπλακψλεη 
ηελ αλσηΫξσ επηρεηξεκαηνινγέα εέλαη ην γεγνλφο φηη κφιηο ηνλ Απξέιην ηνπ 2011, ζηειερψζεθε ε 
ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ κε κηα νκΪδα Ϋμη (6) εηδηθψλ επηζηεκφλσλ αμηνιφγεζεο,  ηξηψλ (3) ζηειερψλ 
δηνηθεηηθάο ππνζηάξημεο, θαη δχν (2) επηζηεκφλσλ πιεξνθνξηθάο. Μαδέ κε ηα δχν κφληκα δηνηθεηηθΪ 
ζηειΫρε ( 2 ΗΓΑΥ), ζπγθξνηνχλ κηα επΫιηθηε νκΪδα ε νπνέα άδε Ϋρεη εκθαλέζεη ζεκαληηθφ Ϋξγν. 
 

1.2 ΘεηηθΪ θαη ΑξλεηηθΪ εκεέα πνπ πξνΫθπςαλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα πινπνέεζεο ηεο αμηνιφγεζεο 

ΚαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. ΔΚΠΑ, αιιΪ θαη ζηα πξψηα βάκαηα ηεο 

δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο ησλ ΣκεκΪησλ ηνπ Ηδξχκαηφο καο, παξνπζηΪζηεθαλ, φπσο άηαλ θπζηθφ 

θαη αλακελφκελν, πνηθέια πξνβιάκαηα. 

 Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηΪ, άηαλ ε αξρηθά δπζπηζηέα κε ηελ νπνέα αληηκεησπέζηεθαλ νη 

εηδηθνέ ζπλεξγΪηεο απφ ηα Σκάκαηα. Έλα δεχηεξν δχζθνιν βάκα, άηαλ ην γεγνλφο φηη ζε πνιιΪ 

απφ ηα Σκάκαηα δεκηνπξγάζεθε κηα βΪζε δεδνκΫλσλ γηα πξψηε θνξΪ, κε απνηΫιεζκα νη 

Ϊλζξσπνη ησλ γξακκαηεηψλ λα αληηκεησπέζνπλ ηδηαέηεξεο δπζθνιέεο ζηελ θαηΪξηηζε ησλ πηλΪθσλ, 

ελψ ηα ζηνηρεέα πνπ εκθαλέδνληαη ζε θΪπνηνπο πέλαθεο δελ εέλαη απφιπηα ηεθκεξησκΫλα, αθνχ ζε 

αξθεηΪ απφ ηα Σκάκαηα ε δηαδηθαζέα ηεο ζπιινγάο ζηνηρεέσλ Ϋγηλε ρεηξσλαθηηθΪ θαη φρη κΫζσ 

ειεθηξνληθψλ δεδνκΫλσλ. 

 Έλα Ϊιιν, εμέζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα, εέλαη ην γεγνλφο ηεο πιάξνπο Ϋιιεηςεο 

κεραλνξγΪλσζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο γξακκαηεέεο, κε απνηΫιεζκα νη αληέζηνηρεο ΟΜΔΑ λα κε 

κπνξνχλ λα Ϋρνπλ δηαξθά πξφζβαζε ζηε βΪζε δεδνκΫλσλ ψζηε λα εέλαη εχθνιε ε επηθαηξνπνέεζε 

ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρεέσλ. Δθηφο απηνχ, ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο ΑΓΗΠ, θαζψο θαη νη πέλαθεο 

δεδνκΫλσλ κεηαβΪιινληαη, γεγνλφο πνπ πξΫπεη λα αληηκεησπηζηεέ Ϊκεζα. 

 εκαληηθά δπζθνιέα επέζεο, δεκηνχξγεζε ην γεγνλφο φηη αξθεηΪ κΫιε ΓΔΠ, αιιΪ θαη 

κεγΪινο αξηζκφο θνηηεηψλ Ϋδεημαλ απξφζπκνη λα Ϋρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ηεο 

αμηνιφγεζεο. ε απηφ ην ζεκεέν, πξΫπεη επέζεο λα ζεκεησζεέ φηη, ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ θνηηεηψλ 

δελ εέλαη εχθνιν λα ππνινγηζηεέ, φπσο π.ρ. απηψλ πνπ αλάθνπλ ζην Ν+2 θαη ζην ΝΥ2. ηνλ έδην 

Ϊμνλα δπζθνιέαο εληνπέδεηαη θαη ε δπζρΫξεηα ζηελ απνηέκεζε ησλ απνηειεζκΪησλ κηαο 

εμεηαζηηθάο πεξηφδνπ, αλαθνξηθΪ κε ζηνηρεέα φπσο ν αξηζκφο ησλ πξνζεξρνκΫλσλ θνηηεηψλ, 

θαζψο θαη ηα πνζνζηΪ επηηπρέαο θαη απνηπρέαο). 

 Έλα επέζεο πξνβιεκαηηθφ ζεκεέν, απνηειεέ ε αδπλακέα ησλ ππαιιάισλ ησλ γξακκαηεηψλ 

λα βνεζάζνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο, παξΪ ην γεγνλφο φηη ην επηζπκνχλ. Ζ αδπλακέα απηά νθεέιεηαη ζην 

φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξΫο δε  γλσξέδνπλ ην πψο λα ην θΪλνπλ. Σαπηφρξνλα, νη δηνηθεηηθΫο 

αιιαγΫο Ϋρνπλ σο απνηΫιεζκα ηελ αιιαγά ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ αιιΪ θαη ησλ πηλΪθσλ. 

Δλδεηθηηθφ παξΪδεηγκα απνηεινχλ ηα Σκάκαηα Ηηαιηθάο & Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο, 

θαζψο ην γεγνλφο ηεο δεκηνπξγέαο λΫσλ ρνιψλ. 

 Γπζηπρψο πξΫπεη εδψ λα αλαθεξζεέ φηη, ην γεγνλφο ηεο Ϋιιεηςεο κεραλνγξΪθεζεο ζηα 

πνηθέια κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα, δεκηνπξγεέ αξθεηΫο δπζρΫξεηεο ζηελ Ϊληιεζε ησλ 

απαξαέηεησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Δθηφο φκσο απφ ηηο δπζθνιέεο πνπ αλαθΫξζεθαλ παξαπΪλσ, νθεέινπκε λα επηζεκΪλνπκε 

θαη ηα ζεηηθΪ ζεκεέα ηεο πξνζπΪζεηαο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. ΔΚΠΑ. 

 ΑξρηθΪ πξΫπεη λα αλαθΫξνπκε ηε ζηειΫρσζε ηεο Γξακκαηεέαο ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. κε ηθαλφηαηα 

ζηειΫρε. Δπέζεο, πξΫπεη λα ηνληζηεέ ην γεγνλφο φηη νη εηδηθνέ ζπλεξγΪηεο θαηΪθεξαλ ζε ειΪρηζην 
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ρξφλν λα θεξδέζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ππεπζχλσλ ησλ ΟΜΔΑ, κε απνηΫιεζκα, ζηα 

πεξηζζφηεξα Σκάκαηα, ε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ 

ΠξνΫδξσλ ά ησλ ππεπζχλσλ ησλ ΟΜΔΑ εέλαη Ϊξηζηε. Σελ έδηα ζηηγκά, Ϋρεη αλαπηπρζεέ κηα 

πξαγκαηηθΪ δεκηνπξγηθά ζπλεξγαζέα κεηαμχ ηεο ΑΓΗΠ θαη ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. ΔΚΠΑ. 

 Αμηνζεκεέσην εέλαη ην φηη ζηαδηαθΪ δεκηνπξγεέηαη κηα βΪζε δεδνκΫλσλ, ε νπνέα ζα εέλαη 

εμαηξεηηθΪ ρξάζηκε ζην κΫιινλ, ηφζν γηα ην Ίδξπκα ζην ζχλνιφ ηνπ, φζν θαη γηα ηηο επηκΫξνπο 

ρνιΫο θαη Σκάκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα, πΪιη ζε βΪζε δεδνκΫλσλ θαηαγξΪθεηαη ην ζπγγξαθηθφ θαη 

επηζηεκνληθφ Ϋξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ. Ζ απνηχπσζε απηά ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη ην 

πινχζην θνηλσληθφ ηνπο Ϋξγν θαη ηε δηαζχλδεζά ηνπο κε ζεκαληηθΪ παλεπηζηάκηα θαη εξεπλεηηθΪ 

θΫληξα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 πλεηδεηνπνηνχκε φηη ε αμηνιφγεζε βνεζΪ ζην λα δηαπηζηψζνπκε ειιεέςεηο, λα 

δηακνξθψζνπκε ηελ εθπαέδεπζε αλΪινγα κε ηηο λΫεο απαηηάζεηο ηεο Δπηζηάκεο θαη ηεο θνηλσλέαο 

θαη λα θαηαλνάζνπκε ηηο πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο ζε ππνδνκΫο θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Πξνο απηά 

ηελ θαηεχζπλζε, δφζεθε ε επθαηξέα ζε φινπο λα θαηαζΫζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηΪζεηο ηνπο γηα 

ηε κειινληηθά πνξεέα ησλ ΣκεκΪησλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ νη δηνηθάζεηο κε ηνπο Σνκεέο, ηηο ΟΜΔΑ 

θαη ηνπο θνηηεηΫο. ΦπζηθΪ, κεηΪ απφ φιεο απηΫο ηηο δηαδηθαζέεο, νη Γξακκαηεέεο άδε νξγαλψλνληαη 

θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα. Σελ έδηα ζηηγκά, νη θνηηεηΫο Ϋρνπλ αξρέζεη λα αληαπνθξέλνληαη 

ζε κεγΪιν βαζκφ ζηηο απαηηάζεηο ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο, ζπκπιεξψλνληαο ηα αληέζηνηρα 

εξσηεκαηνιφγηα. Ζ πξνζπΪζεηα απηά θαέλεηαη λα απνδέδεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο θαξπνχο, 

γεγνλφο εμαηξεηηθΪ ζεκαληηθφ, αλ ζπλππνινγηζηεέ ην φηη ε Ϊπνςε ησλ θνηηεηψλ θαηαγξΪθεηαη 

επέζεκα γηα πξψηε θνξΪ. 

Ζ ζπλνιηθά απνηέκεζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ ζα βνεζάζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αλαθαηαλνκάο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ψζηε λα κε δηαηαξαρζνχλ νη βαζηθΫο εθπαηδεπηηθΫο θαη 

δηνηθεηηθΫο ιεηηνπξγέεο, ελ φςεη ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηθνπψλ. 

 Σειεπηαέν ζηνηρεέν πνπ πξΫπεη λα επηζεκαλζεέ, αιιΪ φρη κηθξφηεξεο ζπνπδαηφηεηαο, εέλαη 
ην φηη νη ΔμσηεξηθΫο αμηνινγάζεηο ησλ δηαθφξσλ ΣκεκΪησλ, ζεσξνχληαη πξαγκαηηθΪ ζεηηθΫο.
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2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΗΓΡΤΜΑΣΗΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

2.1  ΔηζαγσγηθΪ 

ην ΚεθΪιαην 2 παξνπζηΪδνληαη ζηνηρεέα ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Κ.Π.Α. Σα 

ζηνηρεέα απηΪ αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηηο απαηηάζεηο ηεο Α.Γ.Η.Π., ζρεηηθΪ κε ηα απνγξαθηθΪ 

ζηνηρεέα ησλ Τπεξεζηψλ πνπ πξΫπεη λα εληΪζζνληαη ζηελ ΔλδηΪκεζε Δζσηεξηθά Έθζεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ. Ϋηζη, ζηνπο πέλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, δηαγξΪθεηαη ε εηθφλα ησλ Κεληξηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Δ.Κ.Π.Α., θαηΪ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2009-2010. 

ΒΪζεη απηψλ ησλ πηλΪθσλ, δηαπηζηψλεηαη πςειφηαηνο βαζκφο ρξάζεο ηεο πιεξνθνξηθάο 

θαη Ϊξηηα νξγΪλσζε ζηε δηνέθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηδηαέηεξα ζηηο γξακκαηεέεο ηεο πξπηαλεέαο 

θαη ηεο ζπγθιάηνπ, θαζψο επέζεο θαη ζηηο νηθνλνκηθΫο θαη ηερληθΫο ππεξεζέεο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. Ο 

θαηακεξηζκφο αξκνδηνηάησλ εέλαη ζαθΫζηαηνο, ελψ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεέηαη, δηαζΫηεη 

ηηο απαξαέηεηεο γλσζηηθΫο ππνδνκΫο, πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζην δχζθνιν Ϋξγν ηεο 

δηαρεέξηζεο ηνπ αξραηφηεξνπ θαη κεγαιχηεξνπ παλεπηζηεκένπ ηεο ρψξαο. 

Σα ζηνηρεέα ζπιιΫρζεθαλ χζηεξα απφ επηθνηλσλέα ησλ ζηειερψλ ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π., ηελ 

απνζηνιά ησλ απαξαέηεησλ πηλΪθσλ πνπ Ϋπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηηο ππεξεζέεο, ηελ 

πινπνέεζε ηνπ ζηαδένπ ησλ δηεπθξηλέζεσλ θαη ησλ δηνξζψζεσλ θαη ηελ επεμεξγαζέα ησλ 

ζεκαληηθψλ πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απΫζηεηιαλ νη ππεξεζέεο.  

Δθηφο απφ ηηο δηνηθεηηθΫο θαη νηθνλνκηθΫο ππεξεζέεο, ζηνπο θΪησζη πέλαθεο 

ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ζηηο βηβιηνζάθεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ. Αλ θαη 

αθφκε δε ιεηηνπξγνχλ φια ηα ζπνπδαζηάξηα, αλαγλσζηάξηα θαη βηβιηνζάθεο ππφ εληαέν 

θαζεζηψο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. θηλεέηαη πξνο απηά αθξηβψο ηελ θαηεχζπλζε. Έηζη, άδε 

θΪπνηεο ζρνιΫο θαη ηκάκαηα Ϋρνπλ θεληξηθΫο βηβιηνζάθεο, κε θξηηάξην ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν 

ά ην επηζηεκνληθφ πεδέν πνπ εμππεξεηνχλ. 

Οη ΚεληξηθΫο Τπεξεζέεο ηνπ Δ.Κ.Π.Α., Ϋρνπλ σο θχξην ζηφρν ηε βειηέσζε ησλ παξερνκΫλσλ 

ππεξεζηψλ, κεξηκλψληαο γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (κΫιε ΓΔΠ, ΦνηηεηΫο, 

εξγαδφκελνη θιπ) θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνηθέινπο ηνκεέο, φπσο γηα παξΪδεηγκα ε 

ςπρνινγηθά ππνζηάξημε φζσλ ρξάδνπλ ηΫηνηνπ εέδνπο βνάζεηαο, θαζψο θαη ε πνηθηιφηξνπε 

ππνβνάζεζε ησλ ΦκεΑ. Δπέζεο, θξνληέδνπλ γηα ηελ παξνρά γλψζεσλ ζηνπο θνηηεηΫο, θαζψο 

θαη ηελ αλΪπηπμε δεμηνηάησλ, πΫξαλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκΪησλ, κε 

ηε δηδαζθαιέα μΫλσλ γισζζψλ, ην ΚΔΚ. ΣΫινο, ππΪξρεη κΫξηκλα γηα ηνλ ηνκΫα ηνπ αζιεηηζκνχ 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 

ηηο απαηηάζεηο ηεο ζχληαμεο ηεο Ϋθζεζεο αληαπνθξέζεθαλ νη θΪησζη ππεξεζέεο ηνπ 

Ηδξχκαηνο: 

Γξακκαηεέα Πξπηαληθνχ πκβνπιένπ  

Γξακκαηεέα πγθιάηνπ 

Οηθνλνκηθφ – Σερληθφ πκβνχιην 

Σκάκα Πξνζσπηθνχ 

ΟηθνλνκηθΫο Τπεξεζέεο 

Σκάκα Πξνκεζεηψλ 

ΣερληθΫο Τπεξεζέεο 

Γξαθεέν Πιεξνθνξηθάο Τπνδνκάο 

ΚεληξηθΫο Βηβιηνζάθεο 

Βηβιηνζάθεο Αλεμαξηάησλ ΣκεκΪησλ\ 

πνπδαζηάξηα - Αλαγλσζηάξηα 
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Τπεξεζέα Δθδφζεσλ / Δθηππψζεσλ 

Παλεπηζηεκηαθά ΛΫζρε – Φνηηεηηθά ΜΫξηκλα 

Γξαθεέν Πξαθηηθάο Άζθεζεο 

Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο  

Γξακκαηεέεο ΣκεκΪησλ 

Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιέσλ Έξεπλαο 

ΚΫληξν Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο 

Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηάξην 

Γηδαζθαιεέν ΞΫλσλ Γισζζψλ 

Σκάκα Γεκνζέσλ – Γηεζλψλ ρΫζεσλ 

 

2.2 Πξνθέι - Ηζηνξέα ηνπ Ηδξχκαηνο 

Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ απνηειεέ ην κεγαιχηεξν θαη πιΫνλ 

ηζηνξηθφ εθπαηδεπηηθφ έδξπκα ηεο ρψξαο. ηα 172 ρξφληα παξνπζέαο ζηα εθπαηδεπηηθΪ 

πξΪγκαηα ηεο παηξέδαο καο, Ϋρεη ζπκβΪιιεη ζεκαληηθΪ ζηελ εθπαέδεπζε θαη επαγγεικαηηθά 

απνθαηΪζηαζε ησλ ρηιηΪδσλ απνθνέησλ ηνπ, ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο 

ρψξνπο, ηξνθνδνηψληαο ηελ αγνξΪ εξγαζέαο κε επηζηάκνλεο πςεινχ επηπΫδνπ, Ϋηνηκνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκΫλεο απαηηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβΪιινληνο.  

άκεξα ην ΔΚΠΑ αλαπηχζζεη ηελ παηδαγσγηθά ηνπ δξΪζε ζε 32 ηκάκαηα. ην ΔΚΠΑ  ε 

αλΪγθε ελφο ζπζηάκαηνο αμηνιφγεζεο θαη δηαζθΪιηζεο ηεο πνηφηεηαο θξέζεθε απαξαέηεηε, 

δηφηη πΫξαλ ηνπ απζηεξψο αθαδεκατθνχ ηνπ ξφινπ, ην ΔΚΠΑ δηαζΫηεη επέζεο κεγΪιε εκπεηξέα 

ζηελ πινπνέεζε θαη δηαρεέξηζε Δξεπλεηηθψλ ΠξνγξακκΪησλ, ζηε δεκηνπξγέα εθπαηδεπηηθψλ 

ππνδνκψλ θαη ηελ αλΪπηπμε εθδνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ. ΜΫρξη ζάκεξα ην ΔΚΠΑ Ϋρεη 

πινπνηάζεη 4.500 πεξέπνπ εξεπλεηηθΪ Ϋξγα ζε δηαθνξεηηθΪ επηζηεκνληθΪ πεδέα. ΜΪιηζηα ηα 

ηειεπηαέα ρξφληα ην ΔΚΠΑ Ϋρεη αλαιΪβεη εέηε σο Σειηθφο Γηθαηνχρνο εέηε σο Σειηθφο ΑπνδΫθηεο 

ηε δηαρεέξηζε Ϋξγσλ ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαβΪζκηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ε Γηθηπαθά Τπνδνκά θαη ν Δθζπγρξνληζκφο ησλ 

Βηβιηνζεθψλ, ηα ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ-πγγξΪκκαηα, ηα ΜεηαπηπρηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

πνπδψλ, ε Πξαθηηθά Άζθεζε ησλ Φνηηεηψλ, ην Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο θ.Ϊ.  

Σα Ϋξγα απηΪ πινπνηνχληαη θαη αθνξνχλ ζε φιεο ηηο  ρνιΫο, Σκάκαηα θαη ηνκεέο νη νπνένη 

εέλαη νη εμάο: 

Θενινγηθή ρνιή 

Σκάκα Θενινγέαο  

ΣνκΫαο πζηεκαηηθάο Θενινγέαο   

ΣνκΫαο Βηβιηθψλ πνπδψλ  

ΣνκΫαο Δθθιεζηαζηηθάο Ηζηνξέαο  

ΣνκΫαο Παηεξηθψλ πνπδψλ, Ηζηνξέαο ΓνγκΪησλ θαη πκβνιηθάο  

Σκάκα Κνηλσληθάο Θενινγέαο  

ΣνκΫαο Καλνληθνχ Γηθαένπ θαη εθθιεζηαζηηθάο γξακκαηεέαο απφ ηνπ Θ΄ αη.  

http://www.uoa.gr/theology/
http://www.soctheol.uoa.gr/
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ΣνκΫαο Υξηζηηαληθάο Λαηξεέαο, Αγσγάο θαη Γηαπνέκαλζεο  

ΣνκΫαο Βηβιηθψλ πνπδψλ θαη Πνιηηηζηηθνχ Βένπ ηεο Μεζνγεένπ  

ΣνκΫαο Θξεζθεηνινγέαο, Φηινζνθέαο θαη Κνηλσληνινγέαο  

ρνιή Ννκηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ (Ν.Ο.Π.Δ.)  

Σκάκα Ννκηθάο  

ΣνκΫαο Α' Ηδησηηθνχ Γηθαένπ  

ΣνκΫαο Β' Ηδησηηθνχ Γηθαένπ  

ΣνκΫαο Γεκνζένπ Γηθαένπ  

ΣνκΫαο Πνηληθψλ Δπηζηεκψλ  

ΣνκΫαο Γηεζλψλ πνπδψλ  

ΣνκΫαο Ηζηνξέαο θαη Θεσξέαο ηνπ Γηθαένπ  

Σκάκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  

ΣνκΫαο Πνιηηηθάο Οηθνλνκηθάο  

ΣνκΫαο ΑλΪπηπμεο θαη Γηεζλνχο Οηθνλνκέαο  

ΣνκΫαο Οηθνλνκέαο, Πνιηηηθάο θαη ΚξΪηνπο  

ΣνκΫαο Οηθνλνκηθάο ησλ Δπηρεηξάζεσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθάο  

ΣνκΫαο Φηινζνθέαο θαη Μεζνδνινγέαο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ - Οηθνλνκηθά θαη Κνηλσληθά 

Ηζηνξέα  

ΣνκΫαο Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθάο  

ΣνκΫαο Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ: ηαηηζηηθά θαη Οηθνλνκεηξέα  

Σκάκα Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο θαη Γεκφζηαο Γηνέθεζεο  

ΣνκΫαο Γηνηθεηηθάο Δπηζηάκεο  

ΣνκΫαο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ  

ΣνκΫαο Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο  

ΣνκΫαο Κνηλσληθάο Θεσξέαο θαη Κνηλσληνινγέαο  

Φηινζνθηθή ρνιή  

Σκάκα Φηινινγέαο  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://www.law.uoa.gr/
http://www.econ.uoa.gr/
http://www.pspa.uoa.gr/
http://philosofiki.uoa.gr/
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ΣνκΫαο Κιαζζηθάο Φηινινγέαο  

ΣνκΫαο Βπδαληηλάο Φηινινγέαο θαη Λανγξαθέαο  

ΣνκΫαο Νενειιεληθάο Φηινινγέαο  

ΣνκΫαο Γισζζνινγέαο  

Σκάκα Φηινζνθέαο, Παηδαγσγηθάο θαη Φπρνινγέαο  

ΣνκΫαο Φηινζνθέαο  

ΣνκΫαο Φπρνινγέαο  

ΣνκΫαο Παηδαγσγηθάο  

Σκάκα Ηζηνξέαο θαη Αξραηνινγέαο  

ΣνκΫαο Ηζηνξέαο  

ΣνκΫαο Αξραηνινγέαο θαη Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο  

Σκάκα Αγγιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο  

ΣνκΫαο Γιψζζαο – Γισζζνινγέαο  

ΣνκΫαο Λνγνηερλέαο – Πνιηηηζκνχ  

Σκάκα Ηηαιηθάο θαη Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο  

Καηεχζπλζε Ηηαιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο  

Καηεχζπλζε Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο  

Σκάκα Γαιιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο  

ΣνκΫαο Γαιιηθάο Γιψζζαο – Γισζζνινγέαο  

ΣνκΫαο Γαιιηθάο Λνγνηερλέαο  

ΣνκΫαο Ηζηνξέαο ηνπ Γαιιηθνχ Πνιηηηζκνχ  

Σκάκα Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο  

Σκάκα Μνπζηθψλ πνπδψλ  

Σκάκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ  

Σκάκα Σνπξθηθψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ  

ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ  

Σκάκα Φπζηθάο  

http://www.ppp.uoa.gr/
http://www.arch.uoa.gr/
http://www.uoa.gr/english/
http://www.frl.uoa.gr/
http://www.gs.uoa.gr/
http://www.music.uoa.gr/
http://www.theatre.uoa.gr/
http://www.turkish.uoa.gr/
http://www.uoa.gr/physics/
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ΣνκΫαο Φπζηθάο ηεξεΪο ΚαηΪζηαζεο  

ΣνκΫαο Ππξεληθάο Φπζηθάο θαη Φπζηθάο ηνηρεησδψλ σκαηηδέσλ  

ΣνκΫαο Αζηξνθπζηθάο, Αζηξνλνκέαο θαη Μεραληθάο  

ΣνκΫαο Φπζηθάο Δθαξκνγψλ  

Σκάκα Υεκεέαο  

ΣνκΫαο Θεσξεηηθάο Υεκεέαο – Φπζηθνρεκεέαο – Αλφξγαλεο ΑλΪιπζεο – Δλφξγαλεο 

ΑλΪιπζεο – Οξγαλνινγέαο θαη Υεκηθάο Μεραληθάο  

ΣνκΫαο Οξγαληθάο Υεκεέαο – Οξγαληθάο Υεκηθάο Σερλνινγέαο – Υεκεέαο Σξνθέκσλ – 

Βηνκεραληθάο θαη Κιηληθάο Υεκεέαο  

ΣνκΫαο Αλφξγαλεο Υεκεέαο, Αλφξγαλεο Υεκηθάο Σερλνινγέαο  

Σκάκα Μαζεκαηηθψλ  

ΣνκΫαο Μαζεκαηηθάο ΑλΪιπζεο  

ΣνκΫαο Άιγεβξαο θαη Γεσκεηξέαο  

ΣνκΫαο ηαηηζηηθάο θαη Δπηρεηξεζηαθάο Έξεπλαο  

ΣνκΫαο Γηδαθηηθάο ησλ Μαζεκαηηθψλ  

Σκάκα Βηνινγέαο  

ΣνκΫαο Βηνρεκεέαο θαη Μνξηαθάο Βηνινγέαο  

ΣνκΫαο Βηνινγέαο ΚπηηΪξνπ θαη Βηνθπζηθάο  

ΣνκΫαο Οηθνινγέαο θαη Σαμηλνκηθάο  

ΣνκΫαο Φπζηνινγέαο Εψσλ θαη Αλζξψπνπ  

ΣνκΫαο Εσνινγέαο θαη ΘαιΪζζηαο Βηνινγέαο  

ΣνκΫαο Βνηαληθάο  

ΣνκΫαο Γελεηηθάο θαη Βηνηερλνινγέαο  

Σκάκα Γεσινγέαο θαη ΓεσπεξηβΪιινληνο  

ΣνκΫαο Γπλακηθάο – Σεθηνληθάο – ΔθαξκνζκΫλεο Γεσινγέαο  

ΣνκΫαο Οηθνλνκηθάο Γεσινγέαο – Γεσρεκεέαο  

ΣνκΫαο Γεσγξαθέαο – Κιηκαηνινγέαο  

ΣνκΫαο Γεσθπζηθάο – Γεσζεξκέαο  

http://www.chem.uoa.gr/
http://www.math.uoa.gr/
http://www.uoa.gr/biology/
http://www.geol.uoa.gr/
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ΣνκΫαο Ηζηνξηθάο Γεσινγέαο – Παιαηνληνινγέαο  

ΣνκΫαο Οξπθηνινγέαο – Πεηξνινγέαο  

Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ  

ΣνκΫαο Δπηθνηλσληψλ θαη Δπεμεξγαζέαο άκαηνο  

ΣνκΫαο Τπνινγηζηηθψλ πζηεκΪησλ θαη Δθαξκνγψλ  

ΣνκΫαο Θεσξεηηθάο Πιεξνθνξηθάο  

ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο 

Σκάκα Ηαηξηθάο  

ΣνκΫαο Μνξθνιεηηνπξγηθφο  

ΣνκΫαο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

ΣνκΫαο Παζνινγέαο  

ΣνκΫαο Υεηξνπξγηθάο  

ΣνκΫαο Τγεέαο ΜεηΫξαο – Παηδηνχ  

ΣνκΫαο Κνηλσληθάο Ηαηξηθάο – Φπρηαηξηθάο θαη Νεπξνινγέαο  

Σκάκα Οδνληηαηξηθάο  

ΣνκΫαο Κνηλσληθάο Οδνληηαηξηθάο  

ΣνκΫαο Παζνινγέαο θαη Θεξαπεπηηθάο  

ΣνκΫαο Πξνζζεηνινγέαο  

ΣνκΫαο Παζνινγηθάο θαη Υεηξνπξγηθάο ηφκαηνο  

ΣνκΫαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Βηνινγέαο ηφκαηνο  

Σκάκα Ννζειεπηηθάο  

ΣνκΫαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ  

ΣνκΫαο Παζνινγηθφο – Ννζειεπηηθφο  

ΣνκΫαο Υεηξνπξγηθφο – Ννζειεπηηθφο  

ΣνκΫαο Γεκφζηαο Τγεέαο  

ΣνκΫαο Φπρηθάο Τγεέαο θαη Δπηζηεκψλ πκπεξηθνξΪο  

Σκάκα Φαξκαθεπηηθάο  

http://www.di.uoa.gr/
http://www.med.uoa.gr/
http://www.dent.uoa.gr/
http://www.nurs.uoa.gr/
http://www.pharm.uoa.gr/
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ΣνκΫαο Φαξκαθεπηηθάο Υεκεέαο  

ΣνκΫαο Φαξκαθεπηηθάο Σερλνινγέαο  

ΣνκΫαο Φαξκαθνγλσζέαο 

Αλεμάξηεηα Σκήκαηα  

Σκάκα Δπηζηάκεο Φπζηθάο Αγσγάο θαη Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α.)  

ΣνκΫαο Πξνπνλεηηθψλ Δπηζηεκψλ  

ΣνκΫαο Θεσξεηηθψλ Δπηζηεκψλ  

ΣνκΫαο Αζιεηηαηξηθάο & Βηνινγηθάο Άζθεζεο  

Παηδαγσγηθφ Σκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο  

ΣνκΫαο Δπηζηάκσλ ηεο Αγσγάο  

ΣνκΫαο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ  

ΣνκΫαο Μαζεκαηηθψλ & Πιεξνθνξηθάο  

ΣνκΫαο Φπζηθψλ Δπηζηάκσλ, Σερλνινγέαο & ΠεξηβΪιινληνο  

ΣνκΫαο Δηδηθάο Παηδαγσγηθάο & Φπρνινγέαο  

ΜαξΪζιεην Γηδαζθαιεέν  

Σκάκα Δθπαέδεπζεο θαη Αγσγάο ζηελ Πξνζρνιηθά Ζιηθέα  

Γηδαζθαιεέν Νεπηαγσγψλ Αζελψλ  

Σκάκα Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο  

ΣνκΫαο Πνιηηηζκνχ, ΠεξηβΪιινληνο, Δπηθνηλσληαθψλ Δθαξκνγψλ & Σερλνινγέαο  

ΣνκΫαο Φπρνινγέαο ηεο Δπηθνηλσλέαο, Δπηθνηλσληαθψλ Πξαθηηθψλ & ρεδηαζκνχ  

ΣνκΫαο Κνηλσληθάο & Πνιηηηθάο ΑλΪιπζεο ηεο Δπηθνηλσλέαο  

Σκάκα Μεζνδνινγέαο, Ηζηνξέαο θαη Θεσξέαο ηεο Δπηζηάκεο (Μ.Η.Θ.Δ.)  

Γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ κε ηηο δηαδηθαζέεο αμηνιφγεζεο 

θαη δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, δεκηνπξγάζεθε ζηηο 24 Ηνπιένπ 2008 ε ΜΟ.ΓΗ.Π (ΜνλΪδα 

ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο) ηνπ ΔΚΠΑ. Ζ ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ απνηειεέ κηα λΫα δνκά ηνπ ηδξχκαηνο, ε 

νπνέα Ϋρεη δεκηνπξγεζεέ κε Ϋλα ηδηαέηεξα ζεκαληηθφ ξφιν, πνπ απνηππψλεηαη ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ηδξχκαηνο, ζηε ζπλερά αμηνιφγεζε θαη βειηέσζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεέ αληαγσληζηηθφ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν ηεο Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο. Ζ 

ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ απνηειεέ επηηειηθφ φξγαλν πνπ ιεηηνπξγεέ ζπκβνπιεπηηθΪ θαη ζπλεπηθνπξηθΪ 

πξνο ηε Γηνέθεζε ηνπ ηδξχκαηνο. Αθνινπζεέ πιάξσο ην ζεζκηθφ πιαέζην πνπ ηζρχεη ζηελ 

ΔιιΪδα (Ν. 3374/2005) θαη ζεσξεέ σο βαζηθφ Ϊμνλα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα εθαξκφζεη, ηα 

http://www.phed.uoa.gr/
http://www.uoa.gr/ptde
http://www.ecd.uoa.gr/
http://www.media.uoa.gr/
http://www.phs.uoa.gr/
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24 

θξηηάξηα θαη ηνπο δεέθηεο αμηνιφγεζεο, πνπ πεξηζηξΫθνληαη γχξσ απφ ηνπο εμάο ηΫζζεξηο 

Ϊμνλεο: (α) ηελ πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ, (β) ηελ πνηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ, (γ) ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ, θαη (δ) ηελ πνηφηεηα ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ 

(δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, θνηηεηηθάο κΫξηκλαο, ππνδνκψλ ΣΠΔ, δηαθΪλεηαο ζηε δηαρεέξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θ.ιπ.).Ζ αμηφπηζηε ζπιινγά θαη δηαηάξεζε ηΫηνησλ ζηνηρεέσλ, θαζψο θαη ε 

παξνρά κεζφδσλ θαη εξγαιεέσλ γηα ηελ επεμεξγαζέα ηνπο θαη ηελ εμαγσγά ζπκπεξαζκΪησλ, 

εέλαη απαξαέηεηα ζπζηαηηθΪ, ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε απηνδηνέθεζε ηνπ ΔΚΠΑ θαη ησλ 

αθαδεκατθψλ ηνπ κνλΪδσλ, φζν θαη επξχηεξα, γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο 

δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαέδεπζε.  

Ζ ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ ζπληνλέδεη φιεο ηηο ελΫξγεηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ηδξχκαηνο, πξνβαέλνληαο 

ζηε ζπζηεκαηηθά ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα φισλ ησλ ζηνηρεέσλ ζρεηηθΪ κε ηελ εθπαηδεπηηθά θαη 

ηελ εξεπλεηηθά ηνπ δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ηηο ππνδνκΫο πνπ δηαζΫηεη θαη ζπλερψο 

αλαπηχζζεη.  Με ηα ζηνηρεέα απηΪ, αλακΫλεηαη ε παξαγσγά ησλ πξψησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο, 

φπνπ κΫζα απφ ηε ζπλνιηθά θαη ζπζηεκαηηθά κειΫηε ηνπο, αιιΪ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηνπο 

δηακφξθσζαλ, ζα παξαρζνχλ ηα απνηειΫζκαηα θαη νη πξνηΪζεηο εθεέλεο πνπ ζα δηαζθαιέζνπλ 

ην πςειφ επέπεδν παξνράο ππεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ, θαζψο θαη ηηο απαξαέηεηεο 

δηνξζσηηθΫο θηλάζεηο γηα ηε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Δπέζεο Ϋξγν ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π ΔΚΠΑ εέλαη: 

 Ζ πξνψζεζε θαη δηΪρπζε πιεξνθνξέαο ζηε δηνέθεζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ ζρεηηθΪ κε 

ηΪζεηο, πξννπηηθΫο θαη πξαθηηθΫο ΓηαζθΪιηζεο ηεο Πνηφηεηαο.  

 Ο ζρεδηαζκφο  ζπζηεκΪησλ θαη δηαδηθαζηψλ ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο θαη ε 

παξαθνινχζεζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε ππνζηάξημε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 32 αθαδεκατθψλ 

ηκεκΪησλ θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΚΠΑ. 

 Ζ απνθσδηθνπνέεζε ησλ απνηειεζκΪησλ αμηνιφγεζεο θαη ε εθπφλεζε ζρεδέσλ  θαη 

πξνηΪζεσλ πξνο ηα ζπιινγηθΪ φξγαλα ηνπ ηδξχκαηνο ζε ζρΫζε κε δξΪζεηο βειηέσζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ θαη ησλ Ϊιισλ ππεξεζηψλ.  

 Ζ δηαηάξεζε ηεο βΪζεο δεδνκΫλσλ κε ηα ζηνηρεέα ησλ Δηεζέσλ ΔθζΫζεσλ 

πγθεληξσηηθψλ ηνηρεέσλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ Αμηνιφγεζεο απφ ηα Σκάκαηα/ 

ΠξνγξΪκκαηα/ Τπεξεζέεο ηνπ Παλεπηζηάκηνπ. 

 Ζ κειΫηε θαη παξνπζέαζε ηνπ επηπΫδνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξνληαη ζηνπο 

θνηηεηΫο ζε επέπεδν ηδξχκαηνο (Βηβιηνζάθε, ΓηθηπαθΫο Τπεξεζέεο, Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο, 

Γξαθεέν Δπξσπατθψλ ΠξνγξακκΪησλ, Αζιεηηθνέ Υψξνη, Φνηηεηηθά ΜΫξηκλα θ.Ϊ.). 

 Ζ δηεμαγσγά εξεπλψλ ζρεηηθΪ κε ηελ πνηφηεηα ζπνπδψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο, 

κεηαμχ ησλ απνθνέησλ, εξγνδνηψλ, νξγαληζκψλ θ.Ϊ. 

 Ζ δηΪρπζε πιεξνθνξηψλ θαη ηερληθψλ/ πξαθηηθψλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηε βειηέσζε ηεο 

παξερφκελεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ θαη Ϊιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο,  

κε θΪζε πξφζθνξν κΫζν. 
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2.3 Πξνζσπηθφ ησλ ΣκεκΪησλ (αλΪ Σκάκα)  

Πίνακαρ 2: Πποζυπικό ηυν Τμημάηυν (ανά Τμήμα) 

Σκάκαηα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 
κειψλ 
ΓΔΠ 

Αξηζκφο 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Αλαπιεξση

ψλ 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Δπέθνπξσλ 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Λεθηφξσλ 

Αξηζκφο 

ΔΔΓΗΠ 

Αξηζκφο 
ζπκβαζηνχρσλ  

ΠΓ 407 (Αξηζκφο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ) 

Αληηζηνηρέα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ 

αξηζκνχ ζε 
ζΫζεηο 

πιάξνπο 
απαζρφιεζεο 

ρΫζε 
δηδαζθφλησλ / 
δηδαζθνκΫλσλ

* 

Θενινγέαο 28 8 2 7 11 0 2 - 

30/1.688 

ά 

1/56 

Κνηλσληθάο 

Θενινγέαο 
26 13 0 9 4 0 0 0 

26/1.703 

ά 

1/65 

Ννκηθάο 115 33 20 32 30 1 15 - 

131/3.488 

ά 

1/26 

Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ 
48 18 14 11 5 2 24 - 

74/2.026 

ά 

1/27 

Πνιηηηθάο 

Δπηζηάκεο & 

Γεκφζηαο 

Γηνέθεζεο 

39 20 10 5 4 5 2 - 

46/2.049 

ά 

1/44 
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Σκάκαηα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 
κειψλ 
ΓΔΠ 

Αξηζκφο 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Αλαπιεξση

ψλ 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Δπέθνπξσλ 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Λεθηφξσλ 

Αξηζκφο 

ΔΔΓΗΠ 

Αξηζκφο 
ζπκβαζηνχρσλ  

ΠΓ 407 (Αξηζκφο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ) 

Αληηζηνηρέα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ 

αξηζκνχ ζε 
ζΫζεηο 

πιάξνπο 
απαζρφιεζεο 

ρΫζε 
δηδαζθφλησλ / 
δηδαζθνκΫλσλ

* 

Ηαηξηθάο 712 87 239 239 147 8 - - 

720/1.961 

ά 

1/2 

Φηινινγέαο 61 18 10 21 12 0 1 - 

62/2.508 

ά 

1/40 

Ηζηνξέαο & 

Αξραηνινγέαο 
51 20 8 10 13 7 7 - 

65/2.184 

ά 

1/33 

Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο 

θαη Φπρνινγέαο 

53 14 5 17 17 0 0 0 

53/3.348 

ά 

1/63 

Αγγιηθάο 

Γιψζζαο θαη 

Φηινινγέαο 

30 18 1 7 4 0 7 - 

37/1.590 

ά 

1/42 

Γαιιηθάο 

Γιψζζαο θαη 

Φηινινγέαο 

24 4 7 9 4 1 12 - 

37/1.291 

ά 

1/34 

Γεξκαληθάο 

Γιψζζαο θαη 

Φηινινγέαο 

20 3 3 9 5 3 1 - 

24/659 

ά 

1/27 

Ηηαιηθάο&Ηζπαλη

θάο Γιψζζαο 

θαη Φηινινγέαο 

19 4 3 8 4 1 20 5 

40/718 

ά 

1/17 

Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ 
24 10 2 7 5 0 4 - 

28/535 

ά 
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Σκάκαηα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 
κειψλ 
ΓΔΠ 

Αξηζκφο 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Αλαπιεξση

ψλ 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Δπέθνπξσλ 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Λεθηφξσλ 

Αξηζκφο 

ΔΔΓΗΠ 

Αξηζκφο 
ζπκβαζηνχρσλ  

ΠΓ 407 (Αξηζκφο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ) 

Αληηζηνηρέα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ 

αξηζκνχ ζε 
ζΫζεηο 

πιάξνπο 
απαζρφιεζεο 

ρΫζε 
δηδαζθφλησλ / 
δηδαζθνκΫλσλ

* 

1/19 

Μνπζηθψλ 

πνπδψλ 
25 4 4 14 3 0 2 2 

27/493 

ά 

1/18 

Σνπξθηθψλ & 

χγρξ. 

Αζηαηηθψλ 

πνπδψλ 

7 2 1 1 3 0 10 8 

17/371 

ά 

1/21 

Φπζηθάο 106 19 38 43 6 3 0 0 

109/1.528 

ά 

1/14 

Υεκεέαο 69 20 20 20 9 3 4 - 

76/902 

ά 

1/11 

Μαζεκαηηθψλ 75 25 26 15 9 0 1 1 

76/2.096 

ά 

1/27 

Βηνινγέαο 57 15 19 16 7 3 2 1 

62/771 

ά 

1/12 

Γεσινγέαο & 

ΓεσπεξηβΪιινλ

ηνο 

61 18 19 14 10 5 11 - 

77/711 

ά 

1/9 

Πιεξνθνξηθάο & 

Σειεπηθνηλσληψλ 
42 17 12 11 2 3 2 - 

47/1.488 

ά 

1/31 

Οδνληηαηξηθάο 124 12 38 46 28 0 4 1 128/740 
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Σκάκαηα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 
κειψλ 
ΓΔΠ 

Αξηζκφο 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Αλαπιεξση

ψλ 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Δπέθνπξσλ 
Καζεγεηψλ 

Αξηζκφο 
Λεθηφξσλ 

Αξηζκφο 

ΔΔΓΗΠ 

Αξηζκφο 
ζπκβαζηνχρσλ  

ΠΓ 407 (Αξηζκφο 
θπζηθψλ 

πξνζψπσλ) 

Αληηζηνηρέα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ 

αξηζκνχ ζε 
ζΫζεηο 

πιάξνπο 
απαζρφιεζεο 

ρΫζε 
δηδαζθφλησλ / 
δηδαζθνκΫλσλ

* 

ά 

1/5 

Φαξκαθεπηηθάο 39 11 12 10 6 0 11 1 

50/926 

ά 

1/18 

Ννζειεπηηθάο 39 14 12 9 4 8 11 - 

58/937 

ά 

1/16 

ΣΔΑΠΖ 28 10 6 7 5 3 7 3 

38/1.274 

ά 

1/33 

ΔΜΜΔ 25 11 3 8 3 1 11 1 

37/783 

ά 

1/21 

ΣΔΦΑΑ 75 13 17 25 20 21 7 1 

103/2.143 

ά 

1/20 

ΠΣΓΔ 36 19 9 3 5 3 27 27 

66/1.872 

ά 

1/28 

ΜΗΘΔ 33 10 7 11 3 0 15 - 

46/606 

ά 

1/13 

 
* Ο αξηζκφο ησλ δηδαζθφλησλ πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ ΓΔΠ θαη ησλ ΠΓ 407, ελψ ν αξηζκφο ησλ δηδαζθνκΫλσλ  αληηπξνζσπεχεη κφλν ηνπο 
ελεξγνχο θνηηεηΫο αλΪ Σκάκα.    
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2.4 Γηνηθεηηθφ – Λνηπφ πξνζσπηθφ 

Πίνακαρ 3: Γιοικηηικό - Λοιπό πποζυπικό 

 ΠεξηιακβΪλνληαη Γηνηθεηηθνέ, 
Γηθεγφξνη θιπ 

Μφληκνη δηνηθεηηθνέ 
ππΪιιεινη 

Γηνηθεηηθνέ ππΪιιεινη 
ΗΓΑΥ 

Γηθεγφξνη 

419 1038 
13 ππεξεηνχλ κε ζχκβαζε Α.Υ. θαη πΪγηα κεληαέα 

αληηκηζζέα 

 

 

2.5 ΚεληξηθΫο Τπεξεζέεο ηνπ Ηδξχκαηνο 

2.5.1  ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΡΤΣΑΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην απαξηέδεηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο ηξεηο ΑληηπξπηΪλεηο, Ϋλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ, πνπ εθιΫγεηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ζπγθιεηηθψλ, θαη ηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο Γξακκαηεέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ σο εηζεγεηά.  

Πίνακαρ 4: Γπαμμαηεία Ππςηανικού Σςμβοςλίος 

Κεληξηθά Τπεξεζέα: ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΡΤΣΑΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Αξηζκφο ππαιιάισλ 6 

Αξηζκφο ζπλεδξηΪζεσλ 43 

Αξηζκφο ζεκΪησλ 1738 

Βαζκφο ρξάζεο πιεξνθνξηθάο ΜΫγηζηνο 
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Κεληξηθά Τπεξεζέα: ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΡΤΣΑΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Γεκνζηνπνέεζε εκεξάζηαο δηΪηαμεο 

Ζ  Ζκεξάζηα ΓηΪηαμε θαη ηα ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα απνζηΫιινληαλ ζηνπο 

αξκφδηνπο Γ/ληεο ηξεέο (3) εκΫξεο πξηλ ηελ ζπλεδξέαζε ηνπ 

Πξπηαληθνχ. 

Γεκνζηνπνέεζε απνθΪζεσλ 

Οη απνθΪζεηο δηεθπεξαηψλνληαη θαη απνζηΫιινληαη ζηνπο 

αξκφδηνπο απνδΫθηεο  κΫζσ ηνπ θεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ 

ΜΫζνδνο επηθχξσζεο πξαθηηθψλ 
Σα πξαθηηθΪ επηθπξψλνληαη κεηΪ ην πΫξαο ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ 

Πξπηαληθνχ πκβνπιένπ. 

 
 

 

2.5.2 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΓΚΛΖΣΟΤ 

Ζ χγθιεηνο απνηειεέηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο ΑληηπξπηΪλεηο, ηνπο Κνζκάηνξεο ησλ ρνιψλ, ηνπο ΠξνΫδξνπο ησλ ΣκεκΪησλ (Πξφεδξν η 

κε απηνδχλακσλ ΣκεκΪησλ ζπκκεηΫρνπλ ρσξέο δηθαέσκα ςάθνπ), Ϋλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ απφ θΪζε ηκάκα, δχν εθπξνζψπν πο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, Ϋλα εθπξφζσπν ησλ βνεζψλ-επηκειεηψλ-επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ, Ϋλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ θαη 

Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Π.), Ϋλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) θαη Ϋλαλ 

εθπξφζσπν ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

ηε χγθιεην ζπκκεηΫρνπλ επέζεο θαη δψδεθα (12) εθπξφζσπνη ησλ θαζεγεηψλ, αλαπιεξσηψλ θαζεγεηψλ, επέθνπξσλ θαζεγεηψλ θαη 

ιεθηφξσλ, νη νπνένη νξέδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ΓΔΠ θΪζε Σκάκαηνο, ηα νπνέα θαινχληαη πξνο ηνχην ζε εηδηθά ζπλεδξέαζε, εθ 

πεξηηξνπάο θαη΄ Ϋηνο, κε ζεηξΪ ηελ νπνέα θαζνξέδεη ν Πξχηαλεο αλΪ Σκάκα θαη βαζκέδα, ψζηε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζεηεέαο λα ππΪ ξρεη 

εθπξνζψπεζε θΪζε Σκάκαηνο θαη θΪζε βαζκέδαο ηνπιΪρηζηνλ κέα θνξΪ.  

ηηο ζπλεδξηΪζεηο ηεο πγθιάηνπ παξέζηαηαη ρσξέο δηθαέσκα ςάθνπ ν ΠξντζηΪκελνο Γξακκαηεέαο (ΓξακκαηΫαο) ηνπ Παλεπηζηεκένπ.  

Ζ Πξπηαλεέα θαη  νη Κνζκάηνξεο ησλ ρνιψλ εθιΫγνληαη κε 4εηά ζεηεέα, νη Πξφεδξνη ησλ ΣκεκΪησλ κε 2εηά ζεηεέα θαη ηα ινηπΪ κΫιε ηεο 
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πγθιάηνπ εθιΫγνληαη γηα Ϋλα αθαδεκατθφ Ϋηνο. 

Πίνακαρ 5: Γπαμμαηεία Σςγκλήηος 

Κεληξηθά Τπεξεζέα ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΓΚΛΖΣΟΤ 

Αξηζκφο ππαιιάισλ 3 

Αξηζκφο ζπλεδξηΪζεσλ 8 

Αξηζκφο ζεκΪησλ 352 

Βαζκφο ρξάζεο πιεξνθνξηθάο ΜΫγηζηνο 

Γεκνζηνπνέεζε εκεξάζηαο δηΪηαμεο 
ΑπνζηΫιινληαη κΫζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ ΔΚΠΑ ζε φια ηα κΫιε 

ηεο πγθιάηνπ ηνπιΪρηζηνλ 4 κΫξεο πξηλ ηε ζπλεδξέα 

Γεκνζηνπνέεζε απνθΪζεσλ/πξαθηηθψλ 

Οη απνθΪζεηο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θαζ‘ χιελ αξκνδένπο 

απνδΫθηεο (ππεξεζέεο ηνπ ΔΚΠΑ, ππνπξγεέα, παλεπηζηεκηαθά 

θνηλφηεηα θιπ). Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξΪθσλ εέλαη ζηε δηΪζεζε ησλ 

ελδηαθεξνκΫλσλ 

ΜΫζνδνο επηθχξσζεο πξαθηηθψλ 
Σα πξαθηηθΪ επηθπξψλνληαη κε ηε ιάμε ηεο ζπλεδξέαο θαη 

απνθαζέδεηαη ε εθηΫιεζε ησλ απνθΪζεσλ 

Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο 

ΓεδνκΫλνπ φηη δελ Ϋρεη εγθξηζεέ ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηΪμεηο ηνπ πξφηππνπ 

εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ (Π.Γ. 160/2008) 
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2.5.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Σν πκβνχιην ιεηηνπξγεέ σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηεο Γηνέθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ γηα φια ηα ηερληθΪ  ζΫκαηα, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθά 

λνκνζεζέα «πεξέ Ϋξγσλ» θαη γηα θΪζε νηθνλνκηθφ ζΫκα πνπ παξαπΫκπεηαη ζε απηφ.  

Οη απνθΪζεηο ηνπ νξγΪλνπ δηαβηβΪδνληαη απφ ηε Γξακκαηεέα ηνπ πκβνπιένπ ζηα αξκφδηα φξγαλα Γηνέθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ.  

Πίνακαρ 6: Οικονομικό-Τεσνικό Σςμβούλιο 

Κεληξηθά Τπεξεζέα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Αξηζκφο ππαιιάισλ 5 

Αξηζκφο ζπλεδξηΪζεσλ  

Αξηζκφο ζεκΪησλ  

Βαζκφο ρξάζεο πιεξνθνξηθάο ΜΫγηζηνο 

Γεκνζηνπνέεζε εκεξάζηαο δηΪηαμεο 
ΑπνζηΫιινληαη κΫζσ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ ΔΚΠΑ ζε φια ηα κΫιε 

ηνπ πκβνπιένπ 

Γεκνζηνπνέεζε απνθΪζεσλ/πξαθηηθψλ 

Οη απνθΪζεηο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο θαζ‘ χιελ αξκνδένπο 

απνδΫθηεο (ππεξεζέεο ηνπ ΔΚΠΑ, ππνπξγεέα, παλεπηζηεκηαθά 

θνηλφηεηα θιπ). Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξΪθσλ εέλαη ζηε δηΪζεζε ησλ 

ελδηαθεξνκΫλσλ 

ΜΫζνδνο επηθχξσζεο πξαθηηθψλ 
Σα πξαθηηθΪ επηθπξψλνληαη κε ηε ιάμε ηεο ζπλεδξέαο θαη 

απνθαζέδεηαη ε εθηΫιεζε ησλ απνθΪζεσλ 
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Κεληξηθά Τπεξεζέα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ – ΣΔΥΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο 

ΓεδνκΫλνπ φηη δελ Ϋρεη εγθξηζεέ ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ 

παλεπηζηεκένπ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηΪμεηο ηνπ πξφηππνπ 

εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ (Π.Γ. 160/2008) 

 

2.5.4 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Πίνακαρ 7: Τμήμα Πποζυπικού 

Κεληξηθά Τπεξεζέα ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Αξηζκφο ππαιιάισλ 34 

Αξηζκφο πξνζσπηθνχ πνπ 

δηαρεηξέδεηαη 
4008 

Καηαλνκά ΓΔΠ, Γηνηθεηηθνέ, 

ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ θιπ 

ΓΔΠ ΔΔΓΗΠ Βνεζνέ 
Δπηζηεκνληθνέ 

πλεξγΪηεο 
Π.Γ. 407/80 ΔΔΣΔΠ 

Μφληκνη 

δηνηθεηηθνέ 

ππΪιιεινη 

Γηνηθεηηθνέ 

ππΪιιεινη 

ΗΓΑΥ 

Γηθεγφξνη 

2116 94 11 23 

106 νη 18 

αλάθνπλ θαη 

κηζζνδνηνχληαη 

απφ ην 

Αξεηαέεην 

Ννζνθνκεέν 

88 419 1038 

13 

ππεξεηνχλ 

κε 

ζχκβαζε 

Α.Υ. θαη 

πΪγηα 

κεληαέα 

αληηκηζζέα 
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Κεληξηθά Τπεξεζέα ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Καηαλνκά επηπΫδνπ ζπνπδψλ 

 ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ 

Μφληκνη δηνηθεηηθνέ ππΪιιεινη 129 47 191 52 

Γηνηθεηηθνέ ππΪιιεινη ΗΓΑΥ 448 86 447 57 

ΔΣΔΠ 51 45 92 - 

Γηθεγφξνη 13 - - - 

Ζιηθηαθά θαηαλνκά 

 5-29 0-34 5-39 0-44 5-49 0-54 5-59 60+ 

Μφληκνη 

δηνηθεηηθνέ 

ππΪιιεινη 

3 3 8 0 7 2 8 48 

Γηνηθεηηθνέ 

ππΪιιεινη ΗΓΑΥ 
8 24 69 31 11 4 5 6 

ΔΣΔΠ 2 90 8 0 9 0 6 13 

Γηθεγφξνη - - - 2 - 1 1 9 

Βαζκφο ρξάζεο πιεξνθνξηθάο ΜΔΓΗΣΟ 
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2.5.5 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Αξηζκφο Τπαιιάισλ  

Έηνο 2010: Σν Ϋηνο 2010 απαζρνινχληαλ ζηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 63 

ππΪιιεινη (Μφληκνη θαη ΗΓΑΥ). Οη φπνηεο δηαθνξΫο ζηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιάισλ νθεέινληαη ζε 

απνζπΪζεηο θαη Ϊδεηεο θπάζεσο θαη αλαηξνθάο. 

Έηνο 2009: Σν Ϋηνο 2009 απαζρνινχληαλ ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 73 

ππΪιιεινη (Μφληκνη θαη ΗΓΑΥ). Οη φπνηεο δηαθνξΫο ζηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιάισλ νθεέινληαη ζε 

απνζπΪζεηο ζπληαμηνδνηάζεηο Ϊδεηεο θπάζεσο θαη αλαηξνθάο. 

 

Πίνακαρ 8: Ύτορ Πποϋπολογιζμού για ηα Οικονομικά Έηη 2009 και 2010 

   
 Π/Τ  2010 Π/Τ  2009 

ΔΟΓΑ :   
 

α) Σαθηηθνχ 43.629.900,00 47.075.120,16 

β) Ηδέαο Πεξηνπζέαο  8.319.335,00 6.938.335,00 

χλνιν  51.949.235,00 
 

54.013.455,16 

ΔΞΟΓΑ :   
 

α) Σαθηηθνχ 75.538.677,11 72.817.317,36 

β) Ηδέαο Πεξηνπζέαο  13.144.831,48 14.408.117,70 

χλνιν  88.683.508,59 87.225.435,06 

ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ   
 

Έιιεηκκα θαιππηφκελν απφ ην 
Σακεηαθφ Τπφινηπν 36.734.273,59 

 
 

33.211.979,90 

 

Πίνακαρ 9: Ύτορ Ππογπάμμαηορ Γημοζίυν Δπενδύζευν 

  
 Π/Τ  2010 Π/Τ  2009 

ΔΟΓΑ :    

α) Σαθηηθνχ 43.629.900,00 47.075.120,16 

β) Ηδέαο Πεξηνπζέαο  8.319.335,00 6.938.335,00 

χλνιν  51.949.235,00 
 

54.013.455,16 

ΔΞΟΓΑ :    

α) Σαθηηθνχ 75.538.677,11 72.817.317,36 
β) Ηδέαο Πεξηνπζέαο  13.144.831,48 14.408.117,70 

χλνιν  88.683.508,59 87.225.435,06 

ΣΑΜΔΗΑΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ    

Έιιεηκκα θαιππηφκελν απφ 
ην Σακεηαθφ Τπφινηπν 36.734.273,59 

 
 

33.211.979,90 
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Καηαλνκά Πξνυπνινγηζκνχ ζε ΠξσηνβΪζκηνπο Κσδηθνχο γηα ηα Ϋηε 2009 2010  

ΑλαιπηηθΪ παξνπζηΪδνληαη ε θαηαλνκά ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζε ΠξσηνβΪζκηνπο Κσδηθνχο 

γηα ηα Ϋηε 2009 θαη 2010  

Πίνακας 10: Πξνυπνινγηζκφο 2009 

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2009 

    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   

    Α΄ ΣΑΚΣΗΚΑ   

0000   Δπηρνξεγάζεηο   

0100   
Δπηρνξεγάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Κξαηηθφ  

Πξνυπνινγηζκφ  40.307.000,00 

0200   Δπηρνξεγάζεηο θαη εηζθνξΫο απφ ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ, 
Οξγαληζκνχο θαη εηδηθνχο ινγ/κνχο Δζσηεξηθνχ  549.525,85 

    χλνιν Κ.Α. 0000 40.856.525,85 

1000   Φφξνη - ΣΫιε - Γηθαηψκαηα   

1200   Έζνδα απφ ηΫιε θαη δηθαηψκαηα 19.500,00 

    χλνιν Κ.Α. 1000 19.500,00 

2000   ΑζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο   

2100   ΔηζθνξΫο εξγνδφηε θαη αζθαιηζκΫλνπ 14.500,00 

    χλνιν Κ.Α. 2000 14.500,00 

3000   
Έζνδα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ.   

 3200   
Έζνδα απφ πξνζθνξΪ ππεξεζηψλ 

30.000,00 

3300   Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ 69.500,00 

3500   
Πξφζνδνη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. απφ θεθΪιαηα, θηλεηΫο αμέεο 

θαη ινηπΫο πεξηπηψζεηο 1.006.000,00 

    χλνιν Κ.Α. 3000 1.105.500,00 

  

 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΟΓΧΝ 
 

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2009 

4000   Πξνζαπμάζεηο, πξφζηηκα, ρξεκαηηθΫο πνηλΫο θαη 
παξΪβνια   

4100   Πξνζαπμάζεηο 2.000,00 

4200   Πξφζηηκα, ρξεκαηηθΫο πνηλΫο θαη παξΪβνια 850.150,00 

    χλνιν Κ.Α. 4000 852.150,00 

5000   ΛνηπΪ Ϋζνδα   
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5100   Απνιάςεηο γηα Ϋμνδα πνπ Ϋγηλαλ 33.000,00 

5200   Έζνδα ππΫξ Γεκνζένπ θαη ηξέησλ  3.285.400,00 

5300   
Έζνδα απφ ζπλεηζθνξΪ ππαιιάισλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθά πεξέζαιςά ηνπο 
θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 1.500,00 

5400   Έζνδα απφ ΓσξεΫο, ΚιεξνλνκηΫο, Κιεξνδνζέεο 260.000,00 

5500   ΔπηζηξνθΫο ρξεκΪησλ 102.500,00 

5600   Έζνδα απφ ινηπΫο πεξηπηψζεηο 301.500,00 

    χλνιν Κ.Α. 5000 3.983.900,00 

    χλνιν θαηεγνξέαο Η  46.832.075,85 

  

 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΟΓΧΝ 
 

        

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2009 

    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   ΗΗΗ   

8000   Έζνδα παξειζφλησλ εηψλ     

8600   ΛνηπΪ Ϋζνδα 50.500,00 

    χλνιν Κ.Α. 8000 50.500,00 

    χλνιν Καηεγνξέαο ΗΗΗ 50.500,00 

    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   ΗV   

9000   Έζνδα απφ Δπηρνξεγάζεηο θιπ  γηα Δπελδχζεηο  
  

 
9500-      
9600 

  Δπηρνξεγάζεηο απφ ηνλ πξνυπ/ζκφ ΝΠΓΓ, 
Οξγαληζκψλ ά Δηδηθψλ ινγαξηαζκψλ 92.544,31 

    χλνιν Κ.Α. 9000 92.544,31 

    χλνιν Καηεγνξέαο ΗV 92.544,31 

    χλνιν εζφδσλ 46.975.120,16 

 

Πίνακας 11: Έμνδα 2009 

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2009 

    ΑπνζεκαηηθΪ   

    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  Η   

    Α΄ ΣΑΚΣΗΚΑ   

0000   ΠιεξσκΫο γηα ππεξεζέεο   
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0100     
0200   

ΑκνηβΫο ππαιιάισλ, ππεξεηψλ, εξγαηψλ 
3.114.200,00 

0400   ΑκνηβΫο φζσλ εθηεινχλ εηδηθΫο ππεξεζέεο  3.576.000,00 

0500   
πκκεηνρά ηνπ ΝΠΓΓ ζηελ θνηλσληθά πξφλνηα, 
αζθΪιηζε, εθπαέδεπζε θαη πγεέα ησλ ππαιιάισλ, ησλ 
ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ γεληθΪ 1.350.816,84 

0600   ΑζθαιηζηηθΫο παξνρΫο 195.000,00 

0700   ΠιεξσκΫο γηα κεηαθέλεζε ππαιιάισλ ά κε 823.000,00 

0800   ΠιεξσκΫο γηα κε πξνζσπηθΫο ππεξεζέεο 34.834.150,00 

0900   Φφξνη, ηΫιε, Ϋμνδα βεβαέσζεο θαη εέζπξαμεο εζφδσλ  600.150,00 

    χλνιν Κ.Α.   0000 44.493.316,84 

1000   ΠιεξσκΫο γηα ηελ πξνκάζεηα θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ   

1200   
Δμνπιηζκφο γξαθεέσλ, εξγαζηεξέσλ θιπ.(εθηφο απφ 
πξνκάζεηα επέπισλ - ζθεπψλ) 2.190.000,00 

1300   
Πξνκάζεηα εηδψλ πγηεηλάο, θαζαξηφηεηαο θαη 
εππξεπηζκνχ 150.000,00 

1500   
Πξνκάζεηα εηδψλ δηαηξνθάο, ηκαηηζκνχ, ππφδεζεο 
θαη πιηθψλ εμΪξηεζεο 43.000,00 

1600   Πξνκάζεηα θαπζέκσλ θαη ιηπαληηθψλ 730.000,00 

1700   
Πξνκάζεηα πιηθνχ εθηππψζεσλ, βηβιηνδεηηθψλ, 
ηππνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ 250.000,00 

1800   ΛνηπΫο πξνκάζεηεο πνπ δελ πεξηιακβΪλνληαη ζηηο 
παξαπΪλσ θαηεγνξέεο  234.500,00 

    χλνιν Κ.Α.  1000 3.597.500,00 

  

 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΞΟΓΧΝ 
 

        

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2009 

2000   ΠιεξσκΫο γηα κεηαβέβαζε εηζνδεκΪησλ ζε ηξέηνπο   

2400   
Δπηρνξεγάζεηο θαη ζπλδξνκΫο ζε ΝΠΓΓ, 
Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο θαη ινηπνχο 
Γεκφζηνπο Οξγ. 735.000,00 

2600   Υνξεγέεο γηα εζληθνχο, θνηλσληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο 
θαη ινηπνχο ζπλαθεέο ζθνπνχο 49.850,00 

    χλνιν Κ.Α.   2000 784.850,00 

3000   
ΠιεξσκΫο αληηθξηδφκελεο απφ πξαγκαηνπνηνχκελα 
Ϋζνδα   

3100   ΔπηζηξνθΫο φζσλ εηζπξΪρζεθαλ ρσξέο λα νθεέινληαη 1.500,00 

3300   Απνδφζεηο εζφδσλ πνπ εηζπξΪρζεθαλ ππΫξ ηξέησλ 3.300.400,00 

    χλνιν Κ.Α.   3000 3.301.900,00 

        

    χλνιν Δμφδσλ  θαηεγνξέαο Η  52.177.566,84 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  ΗΗ   

 
4000-       
5000 

  
ΓηαθνξΫο ζπλζΫηνπ πεξηερνκΫλνπ δαπΪλεο ΝΠΓΓ 
πνπ δελ Ϋρνπλ εληαρζεέ ζε θΪπνηα απφ ηηο γεληθΫο 
θαηεγνξέεο ηνπ Κψδηθα   

4100   
Καιιηηερληθά, επηζηεκνληθά, εθπαηδεπηηθά 
δξαζηεξηφηεηα 13.876.180,36 

    χλνιν Κ.Α. 4000-5000 13.876.180,36 

    χλνιν Καηεγνξέαο ΗΗ 13.876.180,36 

    χλνιν Καηεγνξέαο Η, ΗΗ 66.053.747,20 

  

 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΞΟΓΧΝ 
 

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2009 

        ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗΗ   

          ΣΑΚΣΗΚΑ   

7000   ΚεθαιαηαθΫο δαπΪλεο   

7100   Πξνκάζεηα αγαζψλ δηαξθνχο ρξάζεσο 1.911.500,00 

    χλνιν Κ.Α.  7000 1.911.500,00 

    χλνιν  Καηεγνξέαο ΗΗΗ 1.911.500,00 

    χλνιν Καηεγνξέαο Η, ΗΗ, ΗΗΗ  67.965.247,20 

       ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   ΗV   

    Α΄ ΣΑΚΣΗΚΑ    

9000   ΠιεξσκΫο γηα επελδχζεηο    
 

9100-   
9200 

  Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο κΫζσ ηνπ ηαθηηθνχ 
Κξαηηθνχ Πξνυπ/ζκνχ 0,00 

9500   Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο κΫζσ ηνπ  Πξνυπ/ζκνχ 
Ϊιισλ ΝΠΓΓ 92.544,31 

9700   Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο απφ ηα Ϋζνδα ηνπ ΝΠΓΓ 
4.759.525,85 

    Σύνολο Κ.Α.9000  4.852.070,16 

  

 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΞΟΓΧΝ 
 

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2009 

    05 -Β΄ΔΚΣΑΚΣΑ   

05-9000   ΠιεξσκΫο γηα επελδχζεηο   
05-

9700- 
05-9800 

  Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο απφ ηα Ϋζνδα ηνπ ΝΠΓΓ 
0,00 
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       χλνιν Κ.Α. 05-9000  0,00 

    Σύνολο Καηηγοπίαρ IV 4.852.070,16 

    χλνιν Καηεγνξέαο Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΗV 72.817.317,36 

    χλνιν Δμφδσλ 72.817.317,36 

 

Πίνακας 12: Πξνυπνινγηζκφο 2010 

  
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΟΓΧΝ  

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2010 

    
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   

    Α΄ ΣΑΚΣΗΚΑ   

0000   Δπηρνξεγάζεηο   

0100   
Δπηρνξεγάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Κξαηηθφ  

Πξνυπνινγηζκφ  32.676.000,00 

0200   Δπηρνξεγάζεηο θαη εηζθνξΫο απφ ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ, 
Οξγαληζκνχο θαη εηδηθνχο ινγ/κνχο Δζσηεξηθνχ  300.000,00 

    χλνιν Κ.Α. 0000 32.976.000,00 

1000   Φφξνη - ΣΫιε - Γηθαηψκαηα   

1200   Έζνδα απφ ηΫιε θαη δηθαηψκαηα 20.000,00 

    χλνιν Κ.Α. 1000 20.000,00 

2000   ΑζθαιηζηηθΫο εηζθνξΫο   

2100   ΔηζθνξΫο εξγνδφηε θαη αζθαιηζκΫλνπ 14.500,00 

    χλνιν Κ.Α. 2000 14.500,00 

3000   
Έζνδα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ.   

 3200   
Έζνδα απφ πξνζθνξΪ ππεξεζηψλ 

30.000,00 

3300   Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ 75.000,00 

3500   
Πξφζνδνη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. απφ θεθΪιαηα, θηλεηΫο αμέεο 

θαη ινηπΫο πεξηπηψζεηο 1.506.000,00 

    χλνιν Κ.Α. 3000 1.611.000,00 

  

 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΟΓΧΝ 
 

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2010 

4000   Πξνζαπμάζεηο, πξφζηηκα, ρξεκαηηθΫο πνηλΫο θαη 
παξΪβνια   

4100   Πξνζαπμάζεηο 2.000,00 
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4200   Πξφζηηκα, ρξεκαηηθΫο πνηλΫο θαη παξΪβνια 300,00 

    χλνιν Κ.Α. 4000 2.300,00 

5000   ΛνηπΪ Ϋζνδα   

5100   Απνιάςεηο γηα Ϋμνδα πνπ Ϋγηλαλ 33.000,00 

5200   Έζνδα ππΫξ Γεκνζένπ θαη ηξέησλ  4.185.400,00 

5300   
Έζνδα απφ ζπλεηζθνξΪ ππαιιάισλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθά πεξέζαιςά ηνπο 
θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 1.500,00 

5400   Έζνδα απφ ΓσξεΫο, ΚιεξνλνκηΫο, Κιεξνδνζέεο 260.000,00 

5500   ΔπηζηξνθΫο ρξεκΪησλ 103.500,00 

5600   Έζνδα απφ ινηπΫο πεξηπηψζεηο 401.500,00 

    χλνιν Κ.Α. 5000 4.984.900,00 

    χλνιν θαηεγνξέαο Η  39.608.700,00 

  

 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΟΓΧΝ 
 

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2010 

    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   ΗΗΗ   

8000   Έζνδα παξειζφλησλ εηψλ     

8111   Δπηρνξεγάζεηο γηα δαπΪλεο δηνέθεζεο θαη ιεηηνπξγέαο 3.930.700,00 

8600   ΛνηπΪ Ϋζνδα 50.500,00 

    χλνιν Κ.Α. 8000 3.981.200,00 

    χλνιν Καηεγνξέαο ΗΗΗ 3.981.200,00 

    
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   ΗV   

9000   Έζνδα απφ Δπηρνξεγάζεηο θιπ  γηα Δπελδχζεηο  
  

 
9500-      
9600 

  Δπηρνξεγάζεηο απφ ηνλ πξνυπ/ζκφ ΝΠΓΓ, 
Οξγαληζκψλ ά Δηδηθψλ ινγαξηαζκψλ 40.000,00 

    χλνιν Κ.Α. 9000 40.000,00 

    χλνιν Καηεγνξέαο ΗV 40.000,00 

    χλνιν εζφδσλ 43.629.900,00 

 

Πίνακας 13: Έμνδα 2010 

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2010 
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    ΑπνζεκαηηθΪ   

    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  Η   

    Α΄ ΣΑΚΣΗΚΑ   

0000   ΠιεξσκΫο γηα ππεξεζέεο   
0100     

0200   
ΑκνηβΫο ππαιιάισλ, ππεξεηψλ, εξγαηψλ 

2.974.550,00 

0400   ΑκνηβΫο φζσλ εθηεινχλ εηδηθΫο ππεξεζέεο  4.251.000,00 

0500   
πκκεηνρά ηνπ ΝΠΓΓ ζηελ θνηλσληθά πξφλνηα, 
αζθΪιηζε, εθπαέδεπζε θαη πγεέα ησλ ππαιιάισλ, 
ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ γεληθΪ 1.211.530,63 

0600   ΑζθαιηζηηθΫο παξνρΫο 210.000,00 

0700   ΠιεξσκΫο γηα κεηαθέλεζε ππαιιάισλ ά κε 640.000,00 

0800   ΠιεξσκΫο γηα κε πξνζσπηθΫο ππεξεζέεο 28.664.150,00 

0900   
Φφξνη, ηΫιε, Ϋμνδα βεβαέσζεο θαη εέζπξαμεο 
εζφδσλ  1.300.150,00 

    χλνιν Κ.Α.   0000 39.251.380,63 

1000   
ΠιεξσκΫο γηα ηελ πξνκάζεηα θαηαλαισηηθψλ 
αγαζψλ   

1200   
Δμνπιηζκφο γξαθεέσλ, εξγαζηεξέσλ θιπ.(εθηφο απφ 
πξνκάζεηα επέπισλ - ζθεπψλ) 2.305.000,00 

1300   
Πξνκάζεηα εηδψλ πγηεηλάο, θαζαξηφηεηαο θαη 
εππξεπηζκνχ 150.000,00 

1500   
Πξνκάζεηα εηδψλ δηαηξνθάο, ηκαηηζκνχ, ππφδεζεο 
θαη πιηθψλ εμΪξηεζεο 43.000,00 

1600   Πξνκάζεηα θαπζέκσλ θαη ιηπαληηθψλ 600.000,00 

1700   
Πξνκάζεηα πιηθνχ εθηππψζεσλ, βηβιηνδεηηθψλ, 
ηππνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ 450.000,00 

1800   ΛνηπΫο πξνκάζεηεο πνπ δελ πεξηιακβΪλνληαη ζηηο 
παξαπΪλσ θαηεγνξέεο  189.500,00 

    χλνιν Κ.Α.  1000 3.737.500,00 

  

 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΞΟΓΧΝ 
 

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2010 

2000   ΠιεξσκΫο γηα κεηαβέβαζε εηζνδεκΪησλ ζε ηξέηνπο   

2400   
Δπηρνξεγάζεηο θαη ζπλδξνκΫο ζε ΝΠΓΓ, 
Οξγαληζκνχο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο θαη ινηπνχο 
Γεκφζηνπο Οξγ. 735.000,00 

2600   Υνξεγέεο γηα εζληθνχο, θνηλσληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο 
θαη ινηπνχο ζπλαθεέο ζθνπνχο 49.850,00 

    χλνιν Κ.Α.   2000 784.850,00 

3000   
ΠιεξσκΫο αληηθξηδφκελεο απφ πξαγκαηνπνηνχκελα 
Ϋζνδα   

3100   
ΔπηζηξνθΫο φζσλ εηζπξΪρζεθαλ ρσξέο λα 
νθεέινληαη 1.500,00 
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3300   Απνδφζεηο εζφδσλ πνπ εηζπξΪρζεθαλ ππΫξ ηξέησλ 4.200.400,00 

    χλνιν Κ.Α.   3000 4.201.900,00 

    χλνιν Δμφδσλ  θαηεγνξέαο Η  47.975.630,63 

    ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  ΗΗ   

 
4000-       
5000 

  
ΓηαθνξΫο ζπλζΫηνπ πεξηερνκΫλνπ δαπΪλεο ΝΠΓΓ 
πνπ δελ Ϋρνπλ εληαρζεέ ζε θΪπνηα απφ ηηο γεληθΫο 
θαηεγνξέεο ηνπ Κψδηθα   

4100   
Καιιηηερληθά, επηζηεκνληθά, εθπαηδεπηηθά 
δξαζηεξηφηεηα 18.502.046,48 

    χλνιν Κ.Α. 4000-5000 18.502.046,48 

    χλνιν Καηεγνξέαο ΗΗ 18.502.046,48 

    χλνιν Καηεγνξέαο Η, ΗΗ 66.477.677,11 

  

 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΞΟΓΧΝ 
 

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2010 

        ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗΗ   

          ΣΑΚΣΗΚΑ   

7000   ΚεθαιαηαθΫο δαπΪλεο   

7100   Πξνκάζεηα αγαζψλ δηαξθνχο ρξάζεσο 6.061.000,00 

    χλνιν Κ.Α.  7000 6.061.000,00 

    χλνιν  Καηεγνξέαο ΗΗΗ 6.061.000,00 

    χλνιν Καηεγνξέαο Η, ΗΗ, ΗΗΗ  72.538.677,11 

       ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ   ΗV   

    Α΄ ΣΑΚΣΗΚΑ    

9000   ΠιεξσκΫο γηα επελδχζεηο    
 

9100-   
9200 

  Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο κΫζσ ηνπ ηαθηηθνχ 
Κξαηηθνχ Πξνυπ/ζκνχ 0,00 

9500   Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο κΫζσ ηνπ  Πξνυπ/ζκνχ 
Ϊιισλ ΝΠΓΓ 40.000,00 

9700   Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο απφ ηα Ϋζνδα ηνπ ΝΠΓΓ 
2.610.000,00 

    Σύνολο Κ.Α.9000  2.650.000,00 

  

 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ  ΔΞΟΓΧΝ 
 

Κσδηθφο Λνγαξηαζκνέ 
Π.Γ. 205/98 

Ολνκαζέα 
 Π/Τ  2010 

    05 -Β΄ΔΚΣΑΚΣΑ   
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05-
9000   ΠιεξσκΫο γηα επελδχζεηο   

05-
9700- 05-

9800 
  Δπελδχζεηο εθηεινχκελεο απφ ηα Ϋζνδα ηνπ ΝΠΓΓ 

350.000,00 

       χλνιν Κ.Α. 05-9000  350.000,00 

    Σύνολο Καηηγοπίαρ IV 3.000.000,00 

    χλνιν Καηεγνξέαο Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη ΗV 75.538.677,11 

    χλνιν Δμφδσλ 75.538.677,11 

  

Πίνακας 14: Καηαλνκά Πξνυπνινγηζκνχ ζε ηκάκαηα - Έηνο 2009 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 
ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2009 

   ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ                ΔΡΔΤΝΑ 

             ΣΜΖΜΑΣΑ 2009 2009 

Σκάκα Θενινγέαο 52.318,00 4.050,00 

Σκάκα Κνηλσληθάο Θενινγέαο 44.845,00 4.050,00 

Σκάκα Ννκηθάο 138.270,00 10.125,00 

Σκάκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  89.688,00 6.412,00 

Σκάκα Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο 74.740,00 12.825,00 

Σκάκα Ηαηξηθάο 710.033,00 77.623,00 

Σκάκα Ννζειεπηηθάο 93.426,00 5.062,00 

Σκάκα Οδνληηαηξηθάο 411.072,00 28.012,00 

Σκάκα Φαξκαθεπηηθάο 183.114,00 12.825,00 

Σκάκα Φηινινγέαο 85.951,00 10.800,00 

Σκάκα Φηινζ. Παηδ. Φπρνινγέαο 71.003,00 10.462,00 

Σκάκα Αξραηνινγέαο & Ηζηνξέαο 89.689,00 10.800,00 

Σκάκα Αγγιηθάο Γιψζζαο & Φηινι. 48.581,00 4.387,00 

Σκάκα Γαιιηθάο Γιψζζαο & Φηινι. 37.370,00 4.387,00 

Σκάκα Γεξκαληθάο Γιψζζαο & Φηινι. 37.370,00 3.712,00 

Σκάκα Παηδ. Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο 63.529,00 4.387,00 

Σκάκα Φπζηθάο 231.695,00 25.987,00 

Σκάκα Υεκεέαο 325.120,00 14.850,00 

Σκάκα Γεσινγέαο & ΓεσπεξηβΪιινληνο 149.480,00 12.825,00 

Σκάκα Βηνινγέαο 205.535,00 12.825,00 

Σκάκα Μαζεκαηηθψλ  112.111,00 16.875,00 

Σκάκα Δπηζη. Φπζηθάο Αγσγάο 74.740,00 8.437,00 

Σκάκα Πιεξνθνξηθάο 82.214,00 12.487,00 

Σκάκα Δθπ.& Αγσγάο Πξνζρνιηθάο Ζι. 52.318,00 3.375,00 

Σκάκα ζεαηξηθψλ πνπδψλ  29.896,00 2.868,00 

Σκάκα Δπηθνηλσλέαο & Μ.Μ.Δ. 63.529,00 2.868,00 

Σκάκα Μνπζηθψλ πνπδψλ  44.844,00 2.868,00 

Σκάκα Ηηαι.& Ηζπαλ. Γι. & Φηινι.  29.897,00 2.868,00 

Σκάκα Μεζνδνινγέαο 59.792,00 8.437,00 

Πξφγξακκα Φπρνινγέαο 26.159,00 0,00 

Σνπξθηθψλ & χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ π. 20.000,00 0,00 

Σκάκα ιΪβηθσλ πνπδψλ 20.000,00   

Κνζκεηεέεο ρνιψλ 18.685,00 0,00 

ΑΘΡΟΗΜΑ 3.777.014,00 337.489,00 
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Τπνρξεψζεηο 123.700,00   

ΠαιηΫο Τπνρξεψζεηο 599.286,00 25.090,20 

Απνζεκαηηθφ 200.000,00 4.270,80 

ΤΝΟΛΟ 4.700.000,00 366.850,00 

 

Πίνακας 15: Καηαλνκά Πξνυπνινγηζκνχ ζε ηκάκαηα - Έηνο 2010 

   ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ 
ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2010 

  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΑ  

             ΣΜΖΜΑΣΑ 2010 2010  

Σκάκα Θενινγέαο 52.318,00 4.050,00  

Σκάκα Κνηλσληθάο Θενινγέαο 44.845,00 4.050,00  

Σκάκα Ννκηθάο 138.270,00 10.125,00  

Σκάκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ  89.688,00 6.412,00  

Σκάκα Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο 74.740,00 12.825,00  

Σκάκα Ηαηξηθάο 710.033,00 77.623,00  

Σκάκα Ννζειεπηηθάο 93.426,00 5.062,00  

Σκάκα Οδνληηαηξηθάο 411.072,00 28.012,00  

Σκάκα Φαξκαθεπηηθάο 183.114,00 12.825,00  

Σκάκα Φηινινγέαο 85.951,00 10.800,00  

Σκάκα Φηινζ. Παηδ. Φπρνινγέαο 71.003,00 10.462,00  

Σκάκα Αξραηνινγέαο & Ηζηνξέαο 89.689,00 10.800,00  

Σκάκα Αγγιηθάο Γιψζζαο & Φηινι. 48.581,00 4.387,00  

Σκάκα Γαιιηθάο Γιψζζαο & Φηινι. 37.370,00 4.387,00  

Σκάκα Γεξκαληθάο Γιψζζαο & Φηινι. 37.370,00 3.712,00  

Σκάκα Παηδ. Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο 63.529,00 4.387,00  

Σκάκα Φπζηθάο 231.695,00 25.987,00  

Σκάκα Υεκεέαο 325.120,00 14.850,00  

Σκάκα Γεσινγέαο & ΓεσπεξηβΪιινληνο 149.480,00 12.825,00  

Σκάκα Βηνινγέαο 205.535,00 12.825,00  

Σκάκα Μαζεκαηηθψλ  112.111,00 16.875,00  

Σκάκα Δπηζη. Φπζηθάο Αγσγάο 74.740,00 8.437,00  

Σκάκα Πιεξνθνξηθάο 82.214,00 12.487,00  

Σκάκα Δθπ.& Αγσγάο Πξνζρνιηθάο Ζι. 52.318,00 3.375,00  

Σκάκα ζεαηξηθψλ πνπδψλ  29.896,00 2.868,00  

Σκάκα Δπηθνηλσλέαο & Μ.Μ.Δ. 63.529,00 2.868,00  

Σκάκα Μνπζηθψλ πνπδψλ  44.844,00 2.868,00  

Σκάκα Ηηαιηθάο Γιψζζαο & Φηινι.  14.948,50 1.434,00  

Σκάκα Ηζπαληθάο Γιψζζαο & Φηινι.  14.948,50 1.434,00  

Σκάκα Μεζνδνινγέαο 59.792,00 8.437,00  

Πξφγξακκα Φπρνινγέαο 26.159,00 0,00  

Σνπξθηθψλ & χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ π. 20.000,00 0,00  

Σκάκα ιΪβηθσλ πνπδψλ 20.000,00    

Κνζκεηεέεο ρνιψλ 18.685,00 0,00  

ΑΘΡΟΗΜΑ 3.777.014,00 337.489,00  

Τπνρξεψζεηο 48.700,00    

ΠαιηΫο Τπνρξεψζεηο 989.286,00 108.240,20  

Απνζεκαηηθφ 185.000,00 4.270,80  

ΤΝΟΛΟ 5.000.000,00 450.000,00  
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Βαζκφο Υξάζεο Πιεξνθνξηθάο γηα ην 2010 

ην πιαέζην ηνπ ζπζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο πνπ πθέζηαηαη ζηε Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηα ηειεπηαέα ηξέα ρξφληα Ϋρνπλ δεκηνπξγεζεέ κηα ζεηξΪ απφ δεέθηεο νη 

νπνένη κεηξνχλ ηνλ βαζκφ απφδνζεο ηνπ πζηάκαηνο.  

Έλαο απφ απηνχο ηνπο δεέθηεο εέλαη θαη ν Γεέθηεο Πξφζβαζεο ζε θαηλνηνκηθΪ εξγαιεέα ν 

νπνένο νξέδεηαη σο ν ιφγνο  ηνπ Αξηζκνχ  εξγαδνκΫλσλ πνπ Ϋρνπλ πξφζβαζε ζε θαηλνηνκηθΪ 

εξγαιεέα management/ πλνιηθφ αξηζκφ εξγαδνκΫλσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ. 

Ο δεέθηεο απηφο νπζηαζηηθΪ δεκηνπξγάζεθε γηα λα δεέμεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο πξφζβαζεο 

ησλ ππαιιάισλ ζε θαηλνηνκηθΪ εξγαιεέα δηνέθεζεο σο Ϋλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο 

Ϊξζεο ησλ Γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ. ΣΫηνηα εξγαιεέα γηα ηελ Γηεχζπλζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ εέλαη απηά ηελ Πεξένδν ε α) Ζ εθαξκνγά νηθνλνκηθάο δηαρεέξηζεο 

Finance Β) ε ειεθηξνληθά δηαρεέξηζε εγγξΪθσλ θαη ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηΪζηεκα κηα 

απινπζηεπκΫλε κνξθά ηνπ Incident Management. Χο βαζηθά ζπλζάθε ησλ ηξηψλ απηψλ 

θαηλνηνκηθψλ εξγαιεέσλ εέλαη ε ρξάζε πιεξνθνξηθάο. 

ε ζχλνιν 57 αηφκσλ (πΫξπζη 63, εηδηθΫο Ϊδεηεο αιιΪ θαη ζπληαμηνδνηάζεηο) νη 50 Ϋρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγά Finance πνζνζηφ πνιχ πςειφ πεξέπνπ 88% αλ ιΪβεη θαλεέο ππφςε 

ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ βαζηθφ δεέθηε παξαθνινχζεζεο ηνπ επηπΫδνπ ηεο κεραλνγξΪθεζεο 

ηεο Γηεχζπλζεο. 

Θα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη απηά ηε ζηηγκά ζηελ ειεθηξνληθά δηαρεέξηζε εγγξΪθσλ κεηΪ θαη 

ηελ εθπαέδεπζε ηνπ ηακεένπ θαη ηνπ ινγηζηεξένπ αιιΪ θαη  ηνπ ηκάκαηνο κηζζνδνζέαο (ην νπνέν 

ηε δεδνκΫλε ζηηγκά εέλαη εθηφο ζπζηάκαηνο Πνηφηεηαο ν δεέθηεο πξφζβαζεο ζην Document 

Management θπκαέλεηαη ζην  93% 

Υξάζε Γηπινγξαθηθνχ πζηάκαηνο γηα ην Ϋηνο 2010 

Τςειφηαηνο. ηελ Γηεχζπλζε νηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ρξεζηκνπνηεέηαη πιάξσο ην  Γεκφζην 

Λνγηζηηθφ ΠΓ205/1998 θαη ην Γηπινγξαθηθφ χζηεκα θαηαγξαθάο ησλ Λνγηζηηθψλ Γεγνλφησλ 

ζηνηρεέν ην νπνέν απνηππψλεηαη θαη ζηελ Δθαξκνγά Οηθνλνκηθάο Γηαρεέξηζεο Finance. 
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2.5.6 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Πίνακαρ 16: Τμήμα Ππομηθειών 

Κεληξηθά Τπεξεζέα ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Αξηζκφο ππαιιάισλ 5 

Αξηζκφο θαη χςνο 

δηαγσληζκψλ 
χλνιν 47, Πξνυπνινγηζκφο 24.888.918,29 

Καηαλνκά 

δηαγσληζκψλ αλΪ 

ηχπν 

Σχπνο Πιάζνο Πξνυπνινγηζκφο (κε ΦΠΑ) 

Αλνηθηφο 18 1.793.848,29 

Γηεζλάο 20 22.684500,00 

Πξφρεηξνο 9 410.570,00 

χλνια: 47 24.888.98,9 
 

Καηαλνκά ζε 

πξσηνβΪζκηνπο 

θσδηθνχο 

ΠξσηνβΪζκηνο 
Κσδηθφο 

Πεξηγξαθά πξσηνβΪζκην θσδηθνχ Πιάζνο Πξνυπνινγηζκφοκ ΦΠΑ) 

12 

Μεραλάκαηα - ΣερληθΫο 

ΔγθαηαζηΪζεηο - Λνηπφο Μερ/θφο 

Δμνπιηζκφο 

1 20.000,00 

14 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 7 4.276.000,00 

6 Αψκαηεο αθηλεηνπνηάζεηο θαη 2 267.000,00 
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Κεληξηθά Τπεξεζέα ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Ϋμνδα πνιπεηνχο απνζβΫζεσο 

61 ΑκνηβΫο θαη Ϋμνδα ηξέησλ 2 13.000.0,00 

62 ΠαξνρΫο ηξέησλ 3 452.570,00 

64 ΓηΪθνξα Ϋμνδα 34 6.988.918,29 

 χλνια: 49 25.004.48,29 
 

Βαζκφο ρξάζεο 

πιεξνθνξηθάο 

ινη νη ππΪιιεινη ηνπ ηκάκαηνο εέλαη ρξάζηεο ησλ βαζηθψλ θαηλνηνκηθψλ εξγαιεέσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ (100%). Γηα επηπξφζζεηεο πιεξνθνξέεο ζηελ παξΪγξαθν «βαζκφο ρξάζεο πιεξνθνξηθάο γηα 

ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζην ζχλνιν ηεο». 

Σάξεζε κεηξψνπ 

παγέσλ 

Ζ ηάξεζε ηνπ Μεηξψνπ Παγέσλ δελ εέλαη επζχλε ηνπ Σκάκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ αιιΪ ηεο 

Γηεχζπλζεο Πεξηνπζέαο. 

Σάξεζε απνζάθεο 

θαη παξαθνινχζεζε 

αλαισζέκσλ 

Σν Σκάκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ δελ δηαηεξεέ απνζάθε αλαισζέκσλ. Οη δηαγσληζκνέ πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ην Σκάκα γηα ηελ πξνκάζεηα αλαισζέκσλ πξνβιΫπνπλ  ηκεκαηηθά παξΪδνζε ζηνπο ρψξνπο πνπ 

απαηηνχληαη ηα αλαιψζηκα, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ πνπ ζηεγΪδεηαη ην Παλεπηζηάκην. Ζ 

παξαθνινχζεζε ησλ αλαισζέκσλ γέλεηαη απφ ην Σκάκα Πξνκεζεηψλ ην νπνέν ηεξεέ αξρεέν ησλ παξαγγειηψλ ηνπ θΪζε 

Σκάκαηνο – Γηεχζπλζεο. Οη παξαγγειέεο θαηαγξΪθνληαη αλΪ πεξέπησζε ζε ινγηζηηθΪ θχιια ά βΪζε δεδνκΫλσλ. 
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2.5.7 ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Πίνακαρ 17: Τεσνικέρ Υπηπεζίερ 

Κεληξηθά ππεξεζέα ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Αξηζκφο ππαιιάισλ: 100 * 

Αξηζκφο Ϋξγσλ: 151 

Όςνο Ϋξγσλ: 70.689.809,20 

Καηαλνκά Ϋξγσλ αλΪ ηχπν:  Έξγα Πξνκάζεηεο Τπεξεζέεο ΜειΫηεο 

 Αξηζκφο 64 73 9 5 

 Όςνο € 65.589.261,76 2.357.735,21 1.074.939,87 1.667.872,36 

Έθηαζε εγθαηαζηΪζεσλ ζε κ²: 2.308,23 ** 

Υσξηθά Καηαλνκά 

ΔγθαηαζηΪζεσλ: Τπφγεην Αξρεέν ΣΤΠΑ 

 
Ηζφγεην 

Πξσηφθνιιν, ηκάκα Πξαζέλνπ, Γξαθεέν Γεκνπξαζηψλ, ΠξντζηακΫλε ηκάκαηνο 

Γξακκαηεέαο, Γξαθεέα Τπαιιάισλ θαη Αέζνπζα πγθεληξψζεσλ 

Βαζκφο Υξάζεο Πιεξνθνξηθάο***: ΜΫγηζηνο 
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*(ζηνηρεέα 19/1/1/2010 ηα νπνέα αθνξνχλ ζε Μνλέκνπο, Ανξέζηνπ θαη ΟξηζκΫλνπ Υξφλνπ ππαιιάινπο)  

**ΑθνξΪ ην ζπκβαηηθφ αληηθεέκελν ησλ Ϋξγσλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πέλαθα 

***ηελ ΣΤΠΑ ππΪξρεη εμνηθεέσζε κε ηελ πιεξνθνξηθά, δεδνκΫλνπ φηη ε ππεξεζέα ζηειερψλεηαη ζε πνζνζηφ 30% πεξέπνπ απφ 

Μεραληθνχο (ΠΔ θαη ΣΔ).πγθεθξηκΫλα, ππΪξρεη πξφζβαζε ζην δηαδέθηπν κΫζσ δνκεκΫλεο θαισδέσζεο θαη ΔΓΔΣ. Υξεζηκνπνηνχληαη εθηφο 

απφ ηα πξνγξΪκκαηα Microsoft Office, πξνγξΪκκαηα ζρεδηαζηηθΪ (π.ρ. autocad, corel, photoshop) θαη πξνθνζηνιφγεζεο ηερληθψλ Ϋξγσλ 

(eCM-Πξνθνζηνιφγεζε).Σν αθαδεκατθφ Ϋηνο 2009-2010 δηαπηζηψζεθε ε αλΪγθε ππνζηάξημεο ηεο ππεξεζέαο απφ Ϋλαλ εμππεξεηεηά 

(server) γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηεο αξρεέσλ θαη ελφο πξνγξΪκκαηνο παξαθνινχζεζεο δεκνζέσλ Ϋξγσλ. Ο Server ηειηθΪ 

Ϊξρηζε λα ιεηηνπξγεέ ζηηο αξρΫο ηνπ 2010 θαη ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο δεκνζέσλ Ϋξγσλ πνπ ηειηθΪ απνθαζέζηεθε λα εγθαηαζηαζεέ 

θαη απηά ηελ παξακεηξνπνηεέηαη εέλαη ε "Δθαξκνγά δηαρεέξηζεο Σερληθψλ Έξγσλ" ηεο OTS πνπ δηαλΫκεηαη ζηα Παλεπηζηάκηα ζην πιαέζην 

Ϋξγνπ ηεο Κνηλσλέαο ηεο Πιεξνθνξέαο (Γ'ΚΠ). Σν πξσηφθνιιν ηεο ΣΤΠΑ εέλαη ειεθηξνληθφ θαη δνκεκΫλν ζε πξφγξακκα πνπ αθνινπζεέ 

ηελ λννηξνπέα access θαη ην ζρεδηαζηάξην ηεξεέ ειεθηξνληθφ αξρεέν ησλ κειεηψλ θαη ησλ ζρεδέσλ ησλ Ϋξγσλ.  

ηηο 22/3/2010 ε ππεξεζέα πηζηνπνηάζεθε θαηΪ ISO 9001:2008 απφ ηνλ ΔΛΟΣ 
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2.5.8  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

Σν Παλεπηζηάκην, Ϋρνληαο αληηιεθζεέ απφ πνιχ λσξέο ηελ αμέα ησλ ΝΫσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 

αλαβΪζκηζε ηεο Δθπαηδεπηηθάο θαη Δξεπλεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, Ϋρεη αλαπηχμεη ππνινγηζηηθΫο 

θαη ηειεπηθνηλσληαθΫο ππνδνκΫο πνπ ζπλερψο αλαβαζκέδνληαη γηα λα αληεπεμΫιζνπλ ζην 

αληαγσληζηηθφ δηεζλΫο πεξηβΪιινλ. Σν ελνπνηεκΫλν, πςέξξπζκν δέθηπν Φσλάο θαη ΓεδνκΫλσλ 

θαη ε θεληξηθνπνηεκΫλε παξνρά ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηα κΫιε ηεο Παλεπηζηεκηαθάο 

Κνηλφηεηαο, δηεπθνιχλεη θαη ηηο ΓηνηθεηηθΫο δνκΫο, εμνηθνλνκψληαο πφξνπο θαη παξΫρνληαο λΫεο 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζέαο εληφο αιιΪ θαη εθηφο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

H ζχλδεζε ηνπ Δ.Κ.Π.Α. κε ην Γηαδέθηπν γέλεηαη κΫζσ ηνπ ΔΓΔΣ κε γξακκά 4Gbps. 

Ηλεκηπονικέρ Υπηπεζίερ 

Σν Παλεπηζηάκην Αζελψλ παξΫρεη ζηνπο θνηηεηΫο ηνπ ηηο παξαθΪησ ΖιεθηξνληθΫο 

Τπεξεζέεο: 

- Τπεξεζία Καηαιόγνπ 

Ζ Τπεξεζέα Καηαιφγνπ δεκνζηεχεη ηελ ηδηφηεηΪ θαη ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Κ.Π.Α., επηηξΫπνληαο ζηνπο θνηηεηΫο εληφο ά εθηφο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Αζελψλ λα ηα αλαδεηάζνπλ. 

- Τπεξεζία Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ 

Ζ Τπεξεζέα Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκεένπ παξΫρεη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο θαη 

ππνςάθηνπο δηδΪθηνξεο ηε δηθά ηνπο ειεθηξνληθά δηεχζπλζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ, ηεο 

κνξθάο username@department.uoa.gr. Δπέζεο, παξΫρεη ηηο ππνδνκΫο γηα απνζηνιά 

κελπκΪησλ ζε Ϊιινπο ρξάζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα απνζάθεπζε κελπκΪησλ ζηνλ εμππεξεηεηά 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ κΫζσ πξσηνθφιινπ IMAP, γηα πξφζβαζε ζην ηαρπδξνκεέν κΫζσ Webmail 

(webmail.noc.uoa.gr) θαη, ηΫινο, γηα θαηαπνιΫκεζε ηεο αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθέαο (spam). 

- Yπεξεζία Aπνκαθξπζκέλεο ύλδεζεο κέζσ Σειεθώλνπ (dialup) 

Ζ Yπεξεζέα AπνκαθξπζκΫλεο χλδεζεο κΫζσ Σειεθψλνπ δέλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θνηηεηΫο λα ζπλδΫνληαη κε ην ηνπηθφ δέθηπν ηνπ Παλεπηζηεκένπ αιιΪ θαη κε ην Internet, κΫζσ 

ηνπ δεκνζένπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ απφ ην ρψξν θαηνηθέαο ηνπο.  

- Τπεξεζία Αλάξηεζεο Πξνζσπηθώλ Ηζηνζειίδσλ θαη FTP (ftp) 

Ζ Τπεξεζέα ΑλΪξηεζεο Πξνζσπηθψλ Ηζηνζειέδσλ θαη FTP επηηξΫπεη ηελ αλΪξηεζε 

πξνζσπηθψλ ηζηνζειέδσλ (HTML) ζε δηεχζπλζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ ηεο κνξθάο 

users.uoa.gr/~username, θαζψο θαη ηελ απνζάθεπζε αξρεέσλ ά δεδνκΫλσλ νπνηνπδάπνηε 

ηχπνπ, ζε θνηλφρξεζην ά πξνζσπηθφ ρψξν. 

- Τπεξεζία Αζθαινύο Πξόζβαζεο κέζσ Ηδεαηώλ Γηθηύσλ (vpn) 

Ζ Τπεξεζέα Αζθαινχο Πξφζβαζεο κΫζσ Ηδεαηψλ Γηθηχσλ πινπνηεέ Ϋλα θξππηνγξαθεκΫλν 

θαη αζθαιΫο ηδεαηφ θαλΪιη επηθνηλσλέαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηά ηνπ ρξάζηε θαη 

ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ. 

Έηζη, πξνζθΫξνληαη δπλαηφηεηεο φπσο ε πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθΫο βηβιηνζάθεο ηνπ 
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Τπνινγηζηηθνχ ΚΫληξνπ Βηβιηνζεθψλ απφ απνκαθξπζκΫλα δέθηπα ά ελαιιαθηηθΪ δέθηπα  

πξφζβαζεο (πρ ADSL) θαη ε πξφζβαζε ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηΫο κΫζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ.  

- Τπεξεζία ύλδεζεο κέζσ Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ (wifi) 

Ζ Τπεξεζέα χλδεζεο κΫζσ Αζχξκαηνπ Γηθηχνπ επηηξΫπεη λα ρξεζηκνπνηεζεέ απφ ηνπο 

θνηηεηΫο ε ππνδνκά αζχξκαηνπ δηθηχνπ ηνπ Παλεπηζηεκένπ γηα λα ζπλδεζνχλ κε ην ηνπηθφ 

δέθηπν ηνπ Παλεπηζηεκένπ θαζψο θαη κε ην Internet. ΠαξΪιιεια δέλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεέ ε αληέζηνηρε ππνδνκά αζχξκαηνπ δηθηχνπ φισλ ησλ ηδξπκΪησλ πνπ Ϋρνπλ 

εληαρζεέ ζηελ ππνδνκά eduroam παγθνζκέσο. 

Ηλεκηπονική Τάξη 

Ζ πιαηθφξκα ε-ΣΪμε ΔΚΠΑ εέλαη Ϋλα νινθιεξσκΫλν χζηεκα Γηαρεέξηζεο Ζιεθηξνληθψλ 

ΜαζεκΪησλ. Έρεη ζρεδηαζηεέ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ ελέζρπζε ηεο θιαζζηθάο δηδαζθαιέαο θαη 

ηελ ελζσκΪησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα. Τπνζηεξέδεη ηελ Αζχγρξνλε 

Σειεθπαέδεπζε κΫζα απφ Ϋλα εχρξεζην θαη δπλακηθφ πεξηβΪιινλ αιιειεπέδξαζεο θαη 

ζπλερνχο επηθνηλσλέαο. Ζ πιαηθφξκα ε-ΣΪμε ΔΚΠΑ εέλαη Ϋλα νινθιεξσκΫλν χζηεκα 

Γηαρεέξηζεο Ζιεθηξνληθψλ ΜαζεκΪησλ θαη ππνζηεξέδεη ηελ Τπεξεζέα Αζχγρξνλεο 

Σειεθπαέδεπζεο ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ. 

Ηλεκηπονική Γπαμμαηεία 

Ζ εθαξκνγά απηά παξΫρεη ζηνπο θνηηεηΫο ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλάζνπλ κε ηε 

Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηφο ηνπο απφ νπνηνδάπνηε Ζ/Τ, νπνπδάπνηε ζηνλ θφζκν. Μπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηάζνπλ δηΪθνξεο ελΫξγεηεο πνπ ηνπο αθνξνχλ εχθνια θαη γξάγνξα. Δπέζεο, ηα 

κΫιε ΓΔΠ Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζηνιάο βαζκνινγέαο ζηα αληέζηνηρα καζάκαηα πνπ 

εμεηΪδνπλ. 

Ηλεκηπονική Βιβλιοθήκη - Βιβλιοθήκερ και Υπηπεζίερ 

Πληποθόπηζηρ - Ηλεκηπονικέρ Πηγέρ και Υπηπεζίερ 

Σν Παλεπηζηάκην Αζελψλ δηαζΫηεη, κΫζσ δηαδηθηχνπ, πξφζβαζε ζε κεγΪιν θΪζκα 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ φπσο πεξηνδηθΪ, βηβιέα, βηβιηνγξαθηθΫο βΪζεηο, ςεθηαθΫο ζπιινγΫο θαη 

ζεκαηηθΫο πχιεο, κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο Ϋξεπλαο, ηεο  ελεκΫξσζεο θαη εθπαέδεπζεο ησλ 

θνηηεηψλ, ησλ κειψλ ΓΔΠ, ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ηνπ. ιεο νη ειεθηξνληθΫο 

πεγΫο θαη ζπλαθεέο ειεθηξνληθΫο  ππεξεζέεο, πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ησλ Βηβιηνζεθψλ 

θαη Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο, πνπ θηινμελεέηαη θαη ζπληεξεέηαη απφ ην Τπνινγηζηηθφ ΚΫληξν 

Βηβιηνζεθψλ (ΤΚΒ) ηνπ ΔΚΠΑ. Αλαιπηηθφηεξα, νη ειεθηξνληθΫο ππεξεζέεο πνπ πξνζθΫξνληαη 

εέλαη: 

- Αλνηθηφο Γεκφζηνο ΚαηΪινγνο (OPAC - http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac) Δληαένο 

ειεθηξνληθφο θαηΪινγνο κε βηβιηνγξαθηθΪ ζηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο δηαζεζηκφηεηαο θαη 

ηνπνζεζέαο γηα ηα βηβιέα θαη ηα πεξηνδηθΪ πνπ δηαζΫηνπλ νη βηβιηνζάθεο ηνπ ΔΚΠΑ.  

- ΖιεθηξνληθΪ ΠεξηνδηθΪ (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/hlektronika-periodika/) θαη 

ΖιεθηξνληθΪ Βηβιέα (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/hlektronika-biblia/)  

Σν ΔΚΠΑ δηαηεξεέ Ϋληππεο ζπλδξνκΫο ζε πεξηζζφηεξα απφ 1.200 πεξηνδηθΪ ζε πιεέζηα 

γλσζηηθΪ αληηθεέκελα, εθ ησλ νπνέσλ πεξέπνπ 200 παξΫρνπλ πιάξε πξφζβαζε ζηελ 

http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac
http://www.lib.uoa.gr/yphresies/hlektronika-periodika/
http://www.lib.uoa.gr/yphresies/hlektronika-biblia/
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ειεθηξνληθά κνξθά ησλ Ϊξζξσλ ηνπο. Δπέζεο, παξΫρεηαη πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθΪ βηβιέα (e-

books) θαη εγθπθινπαέδεηεο, κΫζσ ησλ ζπιινγψλ Eighteenth Century Collections Online, Gale 

Virtual Reference Library θαη The Times Digital Archive. ΔπηπιΫνλ, κε ηελ ζπκκεηνρά ηνπ 

ΔΚΠΑ ζηνλ χλδεζκν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΔΑΒ / HEAL-Link - 

http://www.heallink.gr), εμαζθαιέδεηαη πξφζβαζε πιάξνπο θεηκΫλνπ ζε πεξέπνπ 12.000 

ειεθηξνληθΪ πεξηνδηθΪ, 10.000 ειεθηξνληθΪ βηβιέα, ζεηξΫο θαη εγθπθινπαέδεηεο, κΫζσ 

ζπκθσληψλ κε κεγΪινπο εθδνηηθνχο νέθνπο φπσο νη ACM, Emerald, IEEE, Cambridge 

University Press, Elsevier, Oxford University Press, Springer, θιπ. αλ ππεξεζέα πξφζζεηεο 

αμέαο, πξνζθΫξεηαη κΫζσ ηεο πχιεο E-Journals Portal, πιάξεο αλαδάηεζε ηέηισλ πεξηνδηθψλ 

ζηα νπνέα Ϋρεη ζπλδξνκά ην ΔΚΠΑ. 

- ΒηβιηνγξαθηθΫο ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/bibliografikes-

baseis/)  

Σν ΔΚΠΑ Ϋρεη απεπζεέαο ζπλδξνκΫο ζε πΪλσ απφ ηξηΪληα βηβιηνγξαθηθΫο βΪζεηο 

δεδνκΫλσλ. ΔπηπιΫνλ, κΫζσ ηνπ ΔΑΒ, εμαζθαιέδεηαη πξφζβαζε θαη ζε επηπιΫνλ ζεκαληηθΪ 

εξγαιεέα θαη βηβιηνγξαθηθΫο βΪζεηο φπσο εέλαη ε Γξακκαηεέα Αξραέσλ Διιεληθψλ ΚεηκΫλσλ 

(Thesaurus Linguae Graecae) θαη ην Scopus. αλ ππεξεζέα πξφζζεηεο αμέαο, πξνζθΫξεηαη ε 

δπλαηφηεηα νκφζπνλδεο αλαδάηεζεο ζηηο βηβιηνγξαθηθΫο βΪζεηο δεδνκΫλσλ ζηηο νπνέεο Ϋρεη 

ζπλδξνκά ην ΔΚΠΑ. 

-ΦεθηαθΫο πιινγΫο (http://pergamos.lib.uoa.gr) Σν χζηεκα Φεθηαθάο Βηβιηνζάθεο 

"ΠΫξγακνο" Ϋρεη αλαπηπρζεέ απφ ηελ νκΪδα ηνπ ΤΚΒ θαη ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ δηαηάξεζε, 

ηεθκεξέσζε, δηαρεέξηζε θαη αλΪδεημε εηεξνγελψλ ςεθηαθψλ ζπιινγψλ. Ζ "ΠΫξγακνο" πεξηΫρεη 

ςεθηαθΫο ζπιινγΫο κεγΪιεο πνιηηηζηηθάο αμέαο πνπ πεξηΫρνπλ ςεθηνπνηεκΫλν πιηθφ ηνπ 

ΔΚΠΑ, θαη πεξηιακβΪλνπλ κεηαμχ Ϊιισλ, ηηο ζπιινγΫο ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρεένπ, ηνπ 

Λανγξαθηθνχ Μνπζεένπ, ηεο Μνπζηθάο Βηβιηνζάθεο Κ. Α. ΦΪρνπ, θ.Ϊ. ΔπηπξνζζΫησο, 

παξΫρεηαη ε ςεθηαθά ζπιινγά ηεο «γθξέδαο βηβιηνγξαθέαο» φπνπ ζπγθεληξψλνληαη 

δηδαθηνξηθΫο δηαηξηβΫο θαη πηπρηαθΫο ά κεηαπηπρηαθΫο εξγαζέεο απφ ηα ηκάκαηα ηνπ ΔΚΠΑ.  

- ΘεκαηηθΫο Πχιεο (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/8ematikes-pyles-portals/) Σν ΤΚΒ 

πινπνέεζε θαη ππνζηεξέδεη ηερληθΪ, κηα ζεηξΪ απφ ζεκαηηθΫο πχιεο (web portals) εηδηθνχ 

ελδηαθΫξνληνο (φπσο γηα ηελ Διιελνξσκατθά Αξραηφηεηα, γηα ηηο ΚνηλσληθΫο Δπηζηάκεο θαη γηα 

ηηο ΝνκηθΫο Δπηζηάκεο). 

- Παξαγγειέα Άξζξσλ (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/paraggelia-ar8rwn/) Σν ΔΚΠΑ, 

κΫζσ ηνπ ΤΚΒ, ππνζηεξέδεη θεληξηθΪ ηελ ππεξεζέα παξαγγειέαο Ϊξζξσλ απφ πεξηνδηθΪ θαη 

πξαθηηθΪ ζπλεδξέσλ, κΫζσ απηνκαηνπνηεκΫλσλ online δηαδηθαζηψλ. Γηθαέσκα παξαγγειέαο 

Ϊξζξσλ Ϋρνπλ φια ηα κΫιε ηνπ ΔΚΠΑ. 

Δπηπξφζζεηα, κΫζσ ηνπ ΔΑΒ θαη ηνπ πιινγηθνχ Καηαιφγνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ, ππνζηεξέδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαδαλεηζκνχ βηβιέσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηδξπκΪησλ. ΔπηπιΫνλ ησλ πξναλαθεξζΫλησλ ππεξεζηψλ, παξΫρνληαη ζηνλ ηζηνηφπν ησλ ΒΤΠ 

θαη ζχλδεζκνη πξνο ηνλ ΔΑΒ θαη αληέζηνηρεο πινπνηεκΫλεο ειεθηξνληθΫο πεγΫο θαη ππεξεζέεο 

πνπ πξνζθΫξεη. 

Πίνακαρ 18: Πληποθοπική Υποδομή 

Κεληξηθά Τπεξεζέα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

http://www.lib.uoa.gr/yphresies/bibliografikes-baseis/
http://www.lib.uoa.gr/yphresies/bibliografikes-baseis/
http://pergamos.lib.uoa.gr/
http://www.lib.uoa.gr/yphresies/8ematikes-pyles-portals/
http://www.lib.uoa.gr/yphresies/paraggelia-ar8rwn/
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Κεληξηθά Τπεξεζέα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

Αξηζκφο Τπαιιάισλ 44 

 ΗΓΑΥ 37 

 πκβαζηνχρνη 7 

 χλνιν: 44 

Αξηζκφο ηαζκψλ Δξγαζέαο 45 

Έηνο Κηάζεο 2009 12 

 2008 22 

 2005 11 

 χλνιν: 45 

Υσξηθά θαηαλνκά Γξαθεέα 15 

 Computer Room 2 

 Media Center 1 

Αξηζκφο θαη ΜΫγεζνο Δξγαζηεξέσλ 0 

Αξηζκφο Κεληξηθψλ Τπνινγηζηψλ 70 

Έηνο Κηάζεο 2010 10 

 2008 6 

 2005 10 

 2003 44 

Αξηζκφο Λνγαξηαζκψλ Υξεζηψλ 70.000 

ΒαζηθΫο Πξνζθεξφκελεο Τπεξεζέεο 

 

Τπεξεζέεο 

Γηθηχνπ 

Τπνινγηζηψλ : 

Τπεξεζέα Dial-up,Τπεξεζέα VPN, 

Τπεξεζέα WebDrive, Τπεξεζέα Wi-

Fi, Αηηάζεηο Λνγαξηαζκνχ,Φηινμελέα 
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Κεληξηθά Τπεξεζέα ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ 

 
Ηζηνζειέδσλ,Ζιεθξηνληθφ 

Σαρπδξνκεέν,Mailing Lists,Γηαθέλεζε 

Αλαθνηλψζεσλ,Proxy,FTP,Τπεξεζέεο 

Καηαιφγνπ,PKI 

 
Τπεξεζέεο 

Γηθηχνπ Φσλάο 

Τπεξεζέα Σειεθσληθνχ 

Καηαιφγνπ,Τπεξεζέα θσλεηηθνχ 

ηαρπδξνκεένπ, Τπεξεζέα 

ΔλνπνηεκΫλσλ ΜελπκΪησλ, 

Δπηθνηλσλέα ρσξέο ρξΫσζε-VoIP 

 
Σειεθπαέδεπζε 

& ΠνιπκΫζα: 

Αζχγρξνλε Σειεθπαέδεπζε, 

ΣειεδηΪζθεςε ηειεζπλεξγαζέα, 

χγρξνλε ηειεθπαέδεπζε, Εσληαλά 

κεηΪδνζε δηΪιεμεο, ΑλΪξηεζε 

δηΪιεμεο ζην Γηαδέθηπν. 

 Γηαρεέξηζε 
HpOpenview, Cisco Works, 

Δθαξκνγά Helpdesk 

Σχπνο x86 29 

 Sparc 41 

Δζσηεξηθφ Γέθηπν  

 ΘΫζεηο 45 

 Σαρχηεηα 1GB 

χλδεζε ζην Γηαδέθηπν (Σαρχηεηα) 10 Gb  

 

 

2.5.9 ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ 

ην Παλεπηζηάκην Αζελψλ ιεηηνπξγεέ εληαέα Κεληξηθά Βηβιηνζάθε κε ηέηιν «Βηβιηνζάθε θαη 

ΚΫληξν Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ» ππφ ηε Γηεχζπλζε Βηβιηνζεθψλ. Ζ 

Βηβιηνζάθε ιεηηνπξγεέ σο θΫληξν ζπιινγάο θαη δηΪρπζεο ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο θαη 

πιεξνθνξέαο. Απνηειεέ ρψξν ζχδεπμεο παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλσλ κΫζσλ πιεξνθφξεζεο. 

Τπνζηεξέδεη ηελ Ϋξεπλα θαη δηδαζθαιέα θαη ζπκβΪιιεη ζηελ ζπλνιηθά πλεπκαηηθά θαη 

πνιηηηζηηθά αλΪπηπμε ζην ρψξν ησλ Παλεπηζηεκέσλ. 
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Οη επηκΫξνπο ζηφρνη, κΫζσ ησλ νπνέσλ ε Βηβιηνζάθε επηδηψθεη ηελ εθπιάξσζε ηεο 

απνζηνιάο ηεο, εέλαη νη αθφινπζνη: 

• Ζ δεκηνπξγέα νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ, νη νπνέεο λα εμαζθαιέδνπλ ηελ 

αδηΪιεηπηε θαη απνηειεζκαηηθά παξνρά ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, θαζψο θαη ε 

ζηειΫρσζε κε επαξθΫο θαη εηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ, ηα πξνζφληα θαη ν αξηζκφο ηνπ νπνένπ ζα 

θαιχπηνπλ ηηο απαηηάζεηο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

• Ζ αλΪπηπμε ζπιινγψλ (Ϋληππσλ, νπηηθναθνπζηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ) πνπ θαιχπηνπλ 

φινπο ηνπο ηνκεέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΑΔΗ, ε ζπγθΫληξσζε, 

δηαηάξεζε θαη αλΪδεημε ηνπ ζπΪληνπ θαη πνιχηηκνπ πιηθνχ ζε νπνηαδάπνηε κνξθά.  

• Ζ νξγΪλσζε ηνπ πιηθνχ κε βΪζε ηα δηεζλά θαη εζληθΪ πξφηππα θαη ε δεκηνπξγέα 

θαηΪιιεισλ βηβιηνγξαθηθψλ εξγαιεέσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ. 

• Ζ θπθινθνξέα ηνπ πιηθνχ, θπξέσο κε ην δαλεηζκφ ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεέ ην δπλαηφηεξν 

πξνζηηφ ζηα κΫιε ηεο αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο. 

• Ο ζπλεράο εκπινπηηζκφο θαη ε αλαβΪζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ηδηαέηεξε 

θξνληέδα ζα θαηαβΪιιεηαη γηα ηε ζπλερά ελζσκΪησζε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηξφπν θαη 

ηηο κεζφδνπο παξνράο ησλ ππεξεζηψλ. 

• Mε ηε δεκηνπξγέα βνεζεκΪησλ, ζε Ϋληππε ά ειεθηξνληθά κνξθά, θαη ηε δηεμαγσγά εηδηθψλ 

ζεκηλαξέσλ «Πιεξνθνξηαθάο εθπαέδεπζεο», θαζψο θαη ππνζηάξημε ππεξεζηψλ γηα Ϊηνκα κε 

εηδηθΫο δεμηφηεηεο, ζε ζπλεξγαζέα κε ηε ΜνλΪδα Πξνζβαζηκφηεηαο γηα ΦνηηεηΫο κε αλαπεξέα  

• Ζ αλΪπηπμε ζπλεξγαζέαο κε Ϊιιεο βηβιηνζάθεο θαη ηδξχκαηα ζε εζληθφ θαη δηεζλΫο 

επέπεδν, ψζηε ζπλδπΪδνληαο κεζφδνπο ζπλεηζθνξΪο, απφ θνηλνχ απφθηεζεο αιιΪ θαη 

νξζνινγηθάο δηαρεέξηζεο ησλ δηαζΫζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, λα επηηπγρΪλεηαη ε πιεξΫζηεξε 

θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. 

• Ζ ζπλεράο επηκφξθσζε θαη εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

• Ζ κΫξηκλα γηα εμαζθΪιηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

• Ζ αλΪπηπμε πνιηηηθψλ γηα ηε δηαζθΪιηζε ησλ δηθαησκΪησλ πξφζβαζεο ζηελ 

πιεξνθφξεζε, πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο θαη πξνζηαζέαο πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ.  

Ζ Κεληξηθά Βηβιηνζάθε ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ ππνδηαηξεέηαη ζηηο εμάο Βηβιηνζάθεο: 

• Σε Βηβιηνζάθε ηεο Θενινγηθάο ρνιάο, ε νπνέα ιεηηνπξγεέ ζε εληαέν ρψξν θαη θαιχπηεη ηηο 

αλΪγθεο θαη απαηηάζεηο ησλ ΣκεκΪησλ ηεο Θενινγηθάο ρνιάο.  

• Σε Βηβιηνζάθε Δπηζηεκψλ Τγεέαο, ε νπνέα ιεηηνπξγεέ ζε δχν ρψξνπο (Βηβιηνζάθε 

Οδνληηαηξηθάο ρνιάο θαη Βηβιηνζάθε Δπηζηεκψλ Τγεέαο) θαη θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο 

θαη απαηηάζεηο ηεο Ηαηξηθάο ρνιάο θαη ησλ ΣκεκΪησλ Οδνληηαηξηθάο θαη Ννζειεπηηθάο.  

• Σε Βηβιηνζάθε ηεο ρνιάο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ε νπνέα ιεηηνπξγεέ ζε εληαέν ρψξν θαη 

θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο θαη απαηηάζεηο ησλ ΣκεκΪησλ ηεο ρνιάο Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη ηνπ Σκάκαηνο Φαξκαθεπηηθάο. Δπέζεο ιεηηνπξγεέ, ζε Ϊιιν ρψξν, θαη ε 
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Βηβιηνζάθε ηνπ αλεμΪξηεηνπ Σκάκαηνο Μεζνδνινγέαο, Ηζηνξέαο θαη Θεσξέαο ηεο Δπηζηάκεο.  

• Σε Βηβιηνζάθε Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, ε νπνέα θαιχπηεη ηηο 

αλΪγθεο θαη απαηηάζεηο ηεο ρνιάο Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηνπ 

αλεμΪξηεηνπ Σκάκαηνο Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο Δπηθνηλσλέαο. Ζ Βηβιηνζάθε δε 

ιεηηνπξγεέ ζε εληαέν ρψξν, αιιΪ ιεηηνπξγνχλ επέ κΫξνπο Βηβιηνζάθεο, θαη Ϋρνπλ σο εμάο: 

i. Βηβιηνζάθε Δκπνξηθνχ θαη Ναπηηθνχ Γηθαένπ 

ii. Βηβιηνζάθε Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο 

iii. Βηβιηνζάθε Δξγαηηθνχ Γηθαένπ 

iv. Βηβιηνζάθε Δπξσπατθνχ Γηθαένπ 

v. Βηβιηνζάθε Ηδησηηθνχ, Γηεζλνχο θαη πγθξηηηθνχ Γηθαένπ 

vi. Βηβιηνζάθε Ηζηνξέαο ηνπ Γηθαένπ 

vii. Βηβιηνζάθε Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

viii. Βηβιηνζάθε Πνιηηηθάο Γηθνλνκέαο 

ix. Βηβιηνζάθε Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο θαη Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

x. Βηβιηνζάθε Φηινζνθέαο ηνπ Γηθαένπ 

• Σε Βηβιηνζάθε Παηδαγσγηθψλ Δπηζηεκψλ, ε νπνέα θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο θαη απαηηάζεηο 

ησλ αλεμΪξηεησλ ΣκεκΪησλ Δπηζηάκεο Φπζηθάο Αγσγάο θαη Αζιεηηζκνχ, Γεκνηηθάο 

Δθπαέδεπζεο θαη Δθπαέδεπζεο ηεο Πξνζρνιηθάο Ζιηθέαο. ε απηάλ εληΪζζνληαη ηα 

Αλαγλσζηάξηα ηεο Φνηηεηηθά ΛΫζρεο. Ζ Βηβιηνζάθε δε ιεηηνπξγεέ ζε εληαέν ρψξν, αιιΪ 

ιεηηνπξγνχλ επέ κΫξνπο Βηβιηνζάθεο, θαη Ϋρνπλ σο εμάο: 

i. Βηβιηνζάθε Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο 

ii. Βηβιηνζάθε Δπηζηάκεο Φπζηθάο Αγσγάο θαη Αζιεηηζκνχ 

iii. Βηβιηνζάθε Ηζηνξηθνχ Αξρεένπ 

iv. Βηβιηνζάθε Πξνζρνιηθάο Αγσγάο 

v. Βηβιηνζάθε Φνηηεηηθψλ Αλαγλσζηεξέσλ 

• Σε Βηβιηνζάθε ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο, ε νπνέα θαιχπηεη ηηο αλΪγθεο θαη απαηηάζεηο ησλ 

ΣκεκΪησλ ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο. Ζ Βηβιηνζάθε βξέζθεηαη ζε δηαδηθαζέα ελνπνέεζεο φισλ 

ησλ επηκΫξνπο Βηβιηνζεθψλ ζε εληαέν θηάξην. Χζηφζν, επέ ηνπ παξφληνο ιεηηνπξγνχλ επέ 

κΫξνπο Βηβιηνζάθεο θαη Ϋρνπλ σο εμάο: 

i. Βηβιηνζάθε Αγγιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο 

ii. Βηβιηνζάθε Αξραηνινγέαο θαη Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο 

iii. Βηβιηνζάθε Βπδαληηλάο θαη Νενειιεληθάο Λνγνηερλέαο 
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iv. Βηβιηνζάθε Γαιιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο 

v. Βηβιηνζάθε Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο 

vi. Βηβιηνζάθε Γισζζνινγέαο 

vii. Βηβιηνζάθε Ηζηνξέαο 

viii. Βηβιηνζάθε Ηηαιηθάο θαη Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο 

ix. Βηβιηνζάθε Κιαζηθάο Φηινινγέαο 

x. Βηβιηνζάθε Λανγξαθέαο 

xi. Βηβιηνζάθε Παηδαγσγηθάο 

xii. Βηβιηνζάθε Σκάκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ  

πνπδψλ 

xiii. Βηβιηνζάθε Φηινζνθέαο 

xiv. Βηβιηνζάθε Φπρνινγέαο 

xv. Θεαηξηθά Βηβιηνζάθε 

xvi. Μνπζηθά Βηβιηνζάθε 

Δπέζεο, ην Παλεπηζηάκην πξνζθΫξεη: 

Ζιεθηξνληθά Βηβιηνζάθε - Βηβιηνζάθεο θαη Τπεξεζέεο 

Πιεξνθφξεζεο - ΖιεθηξνληθΫο ΠεγΫο θαη Τπεξεζέεο 

Σν Παλεπηζηάκην Αζελψλ δηαζΫηεη, κΫζσ δηαδηθηχνπ, πξφζβαζε ζε κεγΪιν θΪζκα 

ειεθηξνληθψλ πεγψλ φπσο πεξηνδηθΪ, βηβιέα, βηβιηνγξαθηθΫο βΪζεηο, ςεθηαθΫο ζπιινγΫο θαη 

ζεκαηηθΫο πχιεο, κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο Ϋξεπλαο, ηεο ελεκΫξσζεο θαη εθπαέδεπζεο ησλ 

θνηηεηψλ, ησλ κειψλ ΓΔΠ, ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ηνπ. ιεο νη ειεθηξνληθΫο 

πεγΫο θαη ζπλαθεέο ειεθηξνληθΫο ππεξεζέεο, πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ησλ Βηβιηνζεθψλ 

θαη Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο, πνπ θηινμελεέηαη θαη ζπληεξεέηαη απφ ην Τπνινγηζηηθφ ΚΫληξν 

Βηβιηνζεθψλ (ΤΚΒ) ηνπ ΔΚΠΑ. Αλαιπηηθφηεξα, νη ειεθηξνληθΫο ππεξεζέεο πνπ πξνζθΫξνληαη 

εέλαη: 

- Αλνηθηφο Γεκφζηνο ΚαηΪινγνο (OPAC - http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac) Δληαένο 

ειεθηξνληθφο θαηΪινγνο κε βηβιηνγξαθηθΪ ζηνηρεέα θαη πιεξνθνξέεο δηαζεζηκφηεηαο θαη 

ηνπνζεζέαο γηα ηα βηβιέα θαη ηα πεξηνδηθΪ πνπ δηαζΫηνπλ νη βηβιηνζάθεο ηνπ ΔΚΠΑ.  

- ΖιεθηξνληθΪ ΠεξηνδηθΪ (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/hlektronika-periodika/) θαη 

ΖιεθηξνληθΪ Βηβιέα (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/hlektronika-biblia/) 

Σν ΔΚΠΑ δηαηεξεέ Ϋληππεο ζπλδξνκΫο ζε πεξηζζφηεξα απφ 1.200 πεξηνδηθΪ ζε πιεέζηα 

γλσζηηθΪ αληηθεέκελα, εθ ησλ νπνέσλ πεξέπνπ 200 παξΫρνπλ πιάξε πξφζβαζε ζηελ 

ειεθηξνληθά κνξθά ησλ Ϊξζξσλ ηνπο. Δπέζεο, παξΫρεηαη πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθΪ βηβιέα (e-

http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac
http://www.lib.uoa.gr/yphresies/hlektronika-periodika/


Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

59 

books) θαη εγθπθινπαέδεηεο, κΫζσ ησλ ζπιινγψλ Eighteenth Century Collections Online, Gale 

Virtual Reference Library θαη The Times Digital Archive. ΔπηπιΫνλ, κε ηελ ζπκκεηνρά ηνπ 

ΔΚΠΑ ζηνλ χλδεζκν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΔΑΒ / HEAL-Link - 

http://www.heallink.gr), εμαζθαιέδεηαη πξφζβαζε πιάξνπο θεηκΫλνπ ζε πεξέπνπ 12.000 

ειεθηξνληθΪ πεξηνδηθΪ, 10.000 ειεθηξνληθΪ βηβιέα, ζεηξΫο θαη εγθπθινπαέδεηεο, κΫζσ 

ζπκθσληψλ κε κεγΪινπο εθδνηηθνχο νέθνπο φπσο νη ACM, Emerald, IEEE, Cambridge 

University Press, Elsevier, Oxford University Press, Springer, θιπ. αλ ππεξεζέα πξφζζεηεο 

αμέαο, πξνζθΫξεηαη κΫζσ ηεο πχιεο E-Journals Portal, πιάξεο αλαδάηεζε ηέηισλ πεξηνδηθψλ 

ζηα νπνέα Ϋρεη ζπλδξνκά ην ΔΚΠΑ. 

- ΒηβιηνγξαθηθΫο ΒΪζεηο ΓεδνκΫλσλ (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/bibliografikes-

baseis/)  

Σν ΔΚΠΑ Ϋρεη απεπζεέαο ζπλδξνκΫο ζε πΪλσ απφ ηξηΪληα βηβιηνγξαθηθΫο βΪζεηο 

δεδνκΫλσλ. ΔπηπιΫνλ, κΫζσ ηνπ ΔΑΒ, εμαζθαιέδεηαη πξφζβαζε θαη ζε επηπιΫνλ ζεκαληηθΪ 

εξγαιεέα θαη βηβιηνγξαθηθΫο βΪζεηο φπσο εέλαη ε Γξακκαηεέα Αξραέσλ Διιεληθψλ ΚεηκΫλσλ 

(Thesaurus Linguae Graecae) θαη ην Scopus. αλ ππεξεζέα πξφζζεηεο αμέαο, πξνζθΫξεηαη ε 

δπλαηφηεηα νκφζπνλδεο αλαδάηεζεο ζηηο βηβιηνγξαθηθΫο βΪζεηο δεδνκΫλσλ ζηηο νπνέεο Ϋρεη 

ζπλδξνκά ην ΔΚΠΑ. 

- ΦεθηαθΫο πιινγΫο (http://pergamos.lib.uoa.gr) Σν χζηεκα Φεθηαθάο Βηβιηνζάθεο 

"ΠΫξγακνο" Ϋρεη αλαπηπρζεέ απφ ηελ νκΪδα ηνπ ΤΚΒ θαη ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ δηαηάξεζε, 

ηεθκεξέσζε, δηαρεέξηζε θαη αλΪδεημε εηεξνγελψλ ςεθηαθψλ ζπιινγψλ. Ζ "ΠΫξγακνο" πεξηΫρεη 

ςεθηαθΫο ζπιινγΫο κεγΪιεο πνιηηηζηηθάο αμέαο πνπ πεξηΫρνπλ ςεθηνπνηεκΫλν πιηθφ ηνπ 

ΔΚΠΑ, θαη πεξηιακβΪλνπλ κεηαμχ Ϊιισλ, ηηο ζπιινγΫο ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρεένπ, ηνπ 

Λανγξαθηθνχ Μνπζεένπ, ηεο Μνπζηθάο Βηβιηνζάθεο Κ. Α. ΦΪρνπ, θ.Ϊ. ΔπηπξνζζΫησο, 

παξΫρεηαη ε ςεθηαθά ζπιινγά ηεο «γθξέδαο βηβιηνγξαθέαο» φπνπ ζπγθεληξψλνληαη 

δηδαθηνξηθΫο δηαηξηβΫο θαη πηπρηαθΫο ά κεηαπηπρηαθΫο εξγαζέεο απφ ηα ηκάκαηα ηνπ ΔΚΠΑ.  

- ΘεκαηηθΫο Πχιεο (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/8ematikes-pyles-portals/) Σν ΤΚΒ 

πινπνέεζε θαη ππνζηεξέδεη ηερληθΪ, κηα ζεηξΪ απφ ζεκαηηθΫο πχιεο (web portals) εηδηθνχ 

ελδηαθΫξνληνο (φπσο γηα ηελ Διιελνξσκατθά Αξραηφηεηα, γηα ηηο ΚνηλσληθΫο Δπηζηάκεο θαη γηα 

ηηο ΝνκηθΫο Δπηζηάκεο). 

- Παξαγγειέα Άξζξσλ (http://www.lib.uoa.gr/yphresies/paraggelia-ar8rwn/) Σν ΔΚΠΑ, 

κΫζσ ηνπ ΤΚΒ, ππνζηεξέδεη θεληξηθΪ ηελ ππεξεζέα παξαγγειέαο Ϊξζξσλ απφ πεξηνδηθΪ θαη 

πξαθηηθΪ ζπλεδξέσλ, κΫζσ απηνκαηνπνηεκΫλσλ online δηαδηθαζηψλ. Γηθαέσκα παξαγγειέαο 

Ϊξζξσλ Ϋρνπλ φια ηα κΫιε ηνπ ΔΚΠΑ. 

Δπηπξφζζεηα, κΫζσ ηνπ ΔΑΒ θαη ηνπ πιινγηθνχ Καηαιφγνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ, ππνζηεξέδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαδαλεηζκνχ βηβιέσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηδξπκΪησλ. ΔπηπιΫνλ ησλ πξναλαθεξζΫλησλ ππεξεζηψλ, παξΫρνληαη ζηνλ ηζηνηφπν ησλ ΒΤΠ 

θαη ζχλδεζκνη πξνο ηνλ ΔΑΒ θαη αληέζηνηρεο πινπνηεκΫλεο ειεθηξνληθΫο πεγΫο θαη ππεξεζέεο 

πνπ πξνζθΫξεη. 

 

http://www.lib.uoa.gr/yphresies/bibliografikes-baseis/
http://www.lib.uoa.gr/yphresies/bibliografikes-baseis/
http://pergamos.lib.uoa.gr/
http://www.lib.uoa.gr/yphresies/8ematikes-pyles-portals/
http://www.lib.uoa.gr/yphresies/paraggelia-ar8rwn/
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Πίνακαρ 19: Βιβλιοθήκη Δπιζηημών Υγείαρ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ: ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ 

Αξηζκφο Τπαιιάισλ 14 (εθ ησλ νπνέσλ 2 ζπκβαζηνχρνη) 

Αξηζκφο Σφκσλ 17241 

Αξηζκφο Σέηισλ Δληχπσλ Πεξηνδηθψλ 252 

Αξηζκφο Σνπηθψλ ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ 0 

Πνιπκεζηθφ Τιηθφ 0+32 cd roms 

Άιιεο πιινγΫο 0+477δηδαθηνξηθΫο δηαηξηβΫο,29πθεγεζέεο,334κεηαπηπρηαθΫο δηπισκαηηθΫο εξγαζέεο=840 

Σχπνο Πξφζβαζεο ζην Τιηθφ (Διεχζεξε ά κε) Διεχζεξε 

ΥσξνζΫηεζε Βηβιηνζάθεο (Δληαέα ά κε) Με 

Όπαξμε / ΜΫγεζνο Αλαγλσζηεξένπ Ναη 

Βαζκφο Υξάζεο Πιεξνθνξηθάο Άγλσζηνο 

πκκεηνρά ζην Γέθηπν Αθαδεκατθψλ 
Βηβιηνζεθψλ 

Ναη 

Αξηζκφο Υξεζηψλ (Γαλεηζκφο, Γηαδαλεηζκφο) Γελ εέλαη δαλεηζηηθά 

Υξάζε Αλαγλσζηεξένπ Ναη 

ΜΫζε Υξάζε Ζι. Τπεξεζηψλ 6 Ζ/Τ γηα αλαγλψζηεο 
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Πίνακαρ 20: Βιβλιοθήκη Θεηικών Δπιζηημών 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

Αξηζκφο Τπαιιάισλ 20 

Αξηζκφο Σφκσλ 120000 βηβιέα 150000 πεξηνδηθΪ 

Αξηζκφο Σέηισλ Δληχπσλ Πεξηνδηθψλ 2080 

Αξηζκφο Σνπηθψλ ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ - 

Πνιπκεζηθφ Τιηθφ 2613 

Άιιεο πιινγΫο πΪλην πιηθφ 

Σχπνο Πξφζβαζεο ζην Τιηθφ (Διεχζεξε ά κε) Διεχζεξε εθηφο απφ ην ζπΪλην πιηθφ πνπ εέλαη κε πξνζβΪζηκν 

ΥσξνζΫηεζε Βηβιηνζάθεο (Δληαέα ά κε) Απηφλνκν θηάξην 5597ηκ Με εληαέν (4 φξνθνη) 

Όπαξμε / ΜΫγεζνο Αλαγλσζηεξένπ 6 αλαγλσζηάξηα 550 ζΫζεηο & 4 αέζνπζεο νκαδηθάο κειΫηεο 25 ζΫζεηο  

Βαζκφο Υξάζεο Πιεξνθνξηθάο Πιάξσο απηνκαηνπνηεκΫλε βηβιηνζάθε 

πκκεηνρά ζην Γέθηπν Αθαδεκατθψλ 
Βηβιηνζεθψλ 

Ναη 

Αξηζκφο Υξεζηψλ (Γαλεηζκφο, Γηαδαλεηζκφο) Πεξέπνπ 3100 δαλεηζκνέ, πεξέπνπ 80 αηηάκαηα 

Υξάζε Αλαγλσζηεξένπ Ναη 

ΜΫζε Υξάζε Ζι. Τπεξεζηψλ 6500 θαηαγεγξακκΫλνη ρξάζηεο. Ζ αλαδάηεζε δελ θαηαγξΪθεηαη 
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Πίνακαρ 21: Βιβλιοθήκη Θεολογικήρ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ 

Αξηζκφο Τπαιιάισλ 5 

Αξηζκφο Σφκσλ 131000 (111000 ηέηινη) 

Αξηζκφο Σέηισλ Δληχπσλ Πεξηνδηθψλ 426 

Αξηζκφο Σνπηθψλ ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ 0 

Πνιπκεζηθφ Τιηθφ 0 

Άιιεο πιινγΫο 11000 ηφκνη δσξεΫο 

Σχπνο Πξφζβαζεο ζην Τιηθφ (Διεχζεξε ά 
κε) 

- 

ΥσξνζΫηεζε Βηβιηνζάθεο (Δληαέα ά κε) Με 864ηκ 

Όπαξμε / ΜΫγεζνο Αλαγλσζηεξένπ λαη 180ηκ 

Βαζκφο Υξάζεο Πιεξνθνξηθάο - 

πκκεηνρά ζην Γέθηπν Αθαδεκατθψλ 
Βηβιηνζεθψλ - 

Αξηζκφο Υξεζηψλ (Γαλεηζκφο, Γηαδαλεηζκφο) Γαλεηζκφο εκεξάζηνο γηα  πξνπηπρηαθνχο πεξηζζφηεξν γηα ΓΔΠ θ κεηαπηπρηαθνχο  
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ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ 

Υξάζε Αλαγλσζηεξένπ Ναη 80 εκεξεζέσο 

ΜΫζε Υξάζε Ζι. Τπεξεζηψλ 0 

ρφιηα 

ΑληηθαηΪζηαζε Ζ/Τ ηνπ ηκάκαηνο θαηαινγνγξΪθεζεο ιφγσ παιαηφηεηαο 
ΠαξΪθιεζε γηα Ϊκεζε ζπκκεηνρά καο ζηελ αλαδξνκηθά θαηαινγνγξΪθεζε 

Φεθηνπνέεζε ζπαλένπ πιηθνχ 
Να ππΪξμεη ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο βηβιηνζάθεο 

 

Πίνακαρ 22: Βιβλιοθήκη Παιδαγυγικών Δπιζηημών 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

Αξηζκφο Τπαιιάισλ 8 

Αξηζκφο Σφκσλ 25963+10496+9000=45459 

Αξηζκφο Σέηισλ Δληχπσλ Πεξηνδηθψλ 116+222+150 

Αξηζκφο Σνπηθψλ ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ 0+0+1 

Πνιπκεζηθφ Τιηθφ Cd roms,floppy disks, VHS tapes 

Άιιεο πιινγΫο βηβιέα ηεο Ραιιεένπ Π.Α.+παηδηθά ζπιινγά+ - 

Σχπνο Πξφζβαζεο ζην Τιηθφ (Διεχζεξε ά κε) Διεχζεξε 
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ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΥσξνζΫηεζε Βηβιηνζάθεο (Δληαέα ά κε) Με (3 δηαθνξεηηθΫο) 

Όπαξμε / ΜΫγεζνο Αλαγλσζηεξένπ Ναη 

Βαζκφο Υξάζεο Πιεξνθνξηθάο Τςειφο 

πκκεηνρά ζην Γέθηπν Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηζεθψλ 
Ναη 

Αξηζκφο Υξεζηψλ (Γαλεηζκφο, Γηαδαλεηζκφο) Ναη (αζαθάο αξηζκφο) 

Υξάζε Αλαγλσζηεξένπ Ναη 

ΜΫζε Υξάζε Ζι. Τπεξεζηψλ - 

 

Πίνακαρ 23: Βιβλιοθήκη Φιλοζοθικήρ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ 

Αξηζκφο Τπαιιάισλ 40+4 κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο 

Αξηζκφο Σφκσλ πεξηπνπ 322246 (ιεέπνπλ ζηνηρεέα ζπνπδαζηεξέσλ) 

Αξηζκφο Σέηισλ Δληχπσλ Πεξηνδηθψλ πεξέπνπ 4501 (ιεέπνπλ ζηνηρεέα ζπνπδαζηεξέσλ) 
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ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ 

Αξηζκφο Σνπηθψλ ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ 8 

Πνιπκεζηθφ Τιηθφ 6210 πνηθέια ηεθκάξηα 

Άιιεο πιινγΫο απξνζδηφξηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο 

Σχπνο Πξφζβαζεο ζην Τιηθφ (Διεχζεξε ά 

κε) 
ειεχζεξε 

ΥσξνζΫηεζε Βηβιηνζάθεο (Δληαέα ά κε) Με εληαέα 

Όπαξμε / ΜΫγεζνο Αλαγλσζηεξένπ λαη 

Βαζκφο Υξάζεο Πιεξνθνξηθάο Ναη (δελ ππΪξρνπλ ζηαηηζηηθΪ) 

πκκεηνρά ζην Γέθηπν Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηζεθψλ 
Ναη 

Αξηζκφο Υξεζηψλ (Γαλεηζκφο, Γηαδαλεηζκφο) λαη 

Υξάζε Αλαγλσζηεξένπ Ναη (απξνζδηφξηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο) 

ΜΫζε Υξάζε Ζι. Τπεξεζηψλ Ναη (δελ ππαξρνπλ ζηαηηζηηθΪ) 

ρφιηα Διιεέςεηο ζε πξνζσπηθφ θαη πιηθνηερληθά ππνδνκε 
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Πίνακαρ 24: Βιβλιοθήκη Νομικήρ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΝΟΜΗΚΖ 

Αξηζκφο Τπαιιάισλ Πεξέπνπ 23 (ιεέπνπλ ζηνηρεέα ζπνπδαζηεξέσλ) 

Αξηζκφο Σφκσλ Πεξέπνπ 139755 (ιεέπνπλ ζηνηρεέα ζπνπδαζηεξέσλ) 

Αξηζκφο Σέηισλ Δληχπσλ Πεξηνδηθψλ Πεξέπνπ 1600 (ιεέπνπλ ζηνηρεέα ζπνπδαζηεξέσλ) 

Αξηζκφο Σνπηθψλ ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ Πεξέπνπ 5 (ιεέπνπλ ζηνηρεέα ζπνπδαζηεξέσλ) 

Πνιπκεζηθφ Τιηθφ - 

Άιιεο πιινγΫο - 

Σχπνο Πξφζβαζεο ζην Τιηθφ (Διεχζεξε ά κε) Διεχζεξε 

ΥσξνζΫηεζε Βηβιηνζάθεο (Δληαέα ά κε) Με εληαέα 

Όπαξμε / ΜΫγεζνο Αλαγλσζηεξένπ Ναη 

Βαζκφο Υξάζεο Πιεξνθνξηθάο Ναη (δελ ππΪξρνπλ ζηαηηζηηθΪ) 

πκκεηνρά ζην Γέθηπν Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηζεθψλ 
Ναη 
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ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΝΟΜΗΚΖ 

Αξηζκφο Υξεζηψλ (Γαλεηζκφο, Γηαδαλεηζκφο) Πεξέπνπ 3000 ρξάζηεο 

Υξάζε Αλαγλσζηεξένπ Ναη 

ΜΫζε Υξάζε Ζι. Τπεξεζηψλ Ναη (δελ ππΪξρνπλ ζηαηηζηηθΪ 

 

Πίνακαρ 25: Φοιηηηικά Αναγνυζηήπια Πανεπιζηημιακήρ Λέζσηρ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΦΟΗΣΖΣΗΚΑ ΑΝΑΓΝΧΣΖΡΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΛΔΥΖ 

Αξηζκφο Τπαιιάισλ 11 

Αξηζκφο Σφκσλ 21879 

Αξηζκφο Σέηισλ Δληχπσλ Πεξηνδηθψλ 23 

Αξηζκφο Σνπηθψλ ΒΪζεσλ ΓεδνκΫλσλ 1 

Πνιπκεζηθφ Τιηθφ 0 

Άιιεο πιινγΫο 0 

Σχπνο Πξφζβαζεο ζην Τιηθφ (Διεχζεξε ά κε) Με ειεχζεξε 
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ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΦΟΗΣΖΣΗΚΑ ΑΝΑΓΝΧΣΖΡΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΛΔΥΖ 

ΥσξνζΫηεζε Βηβιηνζάθεο (Δληαέα ά κε) Με εληαέα 

Όπαξμε / ΜΫγεζνο Αλαγλσζηεξένπ Ναη 530 κ2 + 384 κ2 

Βαζκφο Υξάζεο Πιεξνθνξηθάο ΜΫηξηνο 

πκκεηνρά ζην Γέθηπν Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηζεθψλ 
Ναη 

Αξηζκφο Υξεζηψλ (Γαλεηζκφο, Γηαδαλεηζκφο) Γαλεηζκφο 12358 

Υξάζε Αλαγλσζηεξένπ Ναη 

ΜΫζε Υξάζε Ζι. Τπεξεζηψλ κηθξά 
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2.5.10 ΔΚΓΟΔΗ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 

Πίνακαρ 26: Δκδόζειρ-Δκηςπώζειρ 

Κεληξηθά Τπεξεζέα ΔΚΓΟΔΗ / ΔΚΣΤΠΧΔΗ 

Αξηζκφο Τπαιιάισλ 5 

Αξηζκφο Σέηισλ 345 

πλνιηθά πνζφηεηα Δθδφζεσλ 6.118.500 

Αξηζκφο Σέηισλ Παξαδφζεσλ εκεηψζεσλ 224 

πλνιηθφο φγθνο Παξαδφζεσλ- εκεηψζεσλ 4.454.000 

Βαζκφο ρξάζεο Πιεξνθνξηθάο κΫγηζηνο 

 

2.5.11 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΛΔΥΖ – ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

Ζ θξνληέδα θαη ε κΫξηκλα ησλ θνηηεηψλ καο εέλαη πξψηηζην θαζάθνλ θαη πςέζηε απνζηνιά 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ θαη ησλ αθαδεκατθψλ δηδαζθΪισλ. 

Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηεο Παλεπηζηεκηαθάο ΛΫζρεο, ε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ 

εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο, ε πξνζθνξΪ εηδηθψλ γλψζεσλ ζηνπο θνηηεηΫο καο κΫζσ 

αλεμΪξηεησλ κνλΪδσλ εθπαέδεπζεο, ε πξφζβαζε ζηηο βηβιηνζάθεο, ηα  εξγαζηάξηα λΫσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηα πνιηηηζηηθΪ δξψκελα, θαζψο θαη ε αλαβΪζκηζε φισλ ησλ κνξθψλ δξΪζεσο 

θαη ππεξεζηψλ πνπ απνβιΫπνπλ ζηε κφξθσζε θαη εμππεξΫηεζε ησλ θνηηεηψλ καο, 

εληΪζζνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Παλεπηζηεκένπ. 

Πανεπιζηημιακή Λέζση 

Απφ ηηο ελΫξγεηεο πνπ Ϋρνπλ γέλεη αμέδεη λα αλαθεξζνχλ νη αθφινπζεο:  

* Τπνγξαθά λΫαο 4εηνχο ζχκβαζεο γηα ηε ζέηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ηδξχκαηφο καο κε ηελ 

νπνέα ηελ νπνέα εθηφο απφ ην εκεξάζην ζηηεξΫζην παξΫρεηαη ζηνπο δηθαηνχκελνπο δσξεΪλ 

ζέηηζε πξσηλφ θαη δπν γεχκαηα εκεξεζέσο. 

* ΠαξΫρεηαη απφ 1/9/06 δσξεΪλ ζέηηζε ζε φινπο ηνπο θνηηεηΫο ηνπ Ηδξχκαηφο καο, 

αλεμαξηάησο χςνπο νηθνγελεηαθνχ εηζνδάκαηνο. 

* Γέλεηαη ζχλδεζε on line ηεο ππεξεζέαο ζπζζηηένπ ηεο Παλ/θεο ΛΫζρεο κε ην αξρεέν ησλ 

Γξακκαηεηψλ ησλ ΣκεκΪησλ γηα Ϊκεζε εμππεξΫηεζε θνηηεηψλ. 

Φοιηηηικέρ Δζηίερ 

ην Παλεπηζηάκην Αζελψλ ιεηηνπξγνχλ νη παξαθΪησ εζηέεο: 
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Α΄ ΦΔΠΑ 

ΠεξηιακβΪλεη ηε ΜεγΪιε Φνηηεηηθά Δζηέα (πιάξεο αλαθαέληζε ην 2004) .  

χλνιν θιηλψλ: 706 (κνλφθιηλα 358, δέθιηλα 174) 

ΓηαζΫηεη: 

Ηαηξεέα (Γπλαηθνινγηθφ, Παζνινγηθφ, Γεξκαηνινγηθφ, Οδνληηαηξεέν, ΜνλΪδα 

Φπρνθνηλσληθάο ΠαξΫκβαζεο). Δζηηαηφξην ζην νπνέν ζηηέδνληαη νη θνηηεηΫο θαη ησλ 4 εζηηψλ.  

Αέζνπζα ππνινγηζηψλ θαη επηπιΫνλ πξνζβαζηκφηεηα ζην δηαδέθηπν ζηηο αέζνπζεο 

ππνδνράο. ηελ ζπγθεθξηκΫλε Δζηέα ππΪξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο γηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο 

αλΪγθεο. 

Β΄ ΦΔΠΑ 

χλνιν θιηλψλ: 150 

Γ΄ ΦΔΠΑ 

ΝΫα εζηέα. 

χλνιν θιηλψλ: 164 (κνλφθιηλα) 

Γ΄ ΦΔΠΑ 

ΝΫα εζηέα. 

χλνιν θιηλψλ: 130 (κνλφθιηλα) 

Τμήμα Σςζζιηίος 

Σν Παλεπηζηάκην Αζελψλ, κεξηκλψληαο γηα ηε ζέηηζε ησλ θνηηεηψλ  ηνπ, ιεηηνπξγεέ απηά ηε 

ζηηγκά 4 εζηηαηφξηα: 1) Σν εζηηαηφξην ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο, ην νπνέν εμππεξεηεέ ηνπο 

θνηηεηΫο πνπ παξαθνινπζνχλ καζάκαηα ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε, 2) ην εζηηαηφξην ζην Γνπδά, 

πνπ εμππεξεηεέ ηνπο θνηηεηΫο ησλ Δπηζηεκψλ Τγεέαο, 3) ην εζηηαηφξην ζηε ΓΪθλε, πνπ 

εμππεξεηεέ ηνπο θνηηεηΫο πνπ θνηηνχλ ζην Σκάκα Δπηζηάκεο Φπζηθάο Αγσγάο θαη Αζιεηηζκνχ 

θαη 4) ην εζηηαηφξην ζηελ νδφ Αξαρψβεο 44, πνπ εμππεξεηεέ ηνπο θνηηεηΫο πνπ 

παξαθνινπζνχλ καζάκαηα ζην ΚΫληξν ηεο Αζάλαο. Γηθαέσκα δσξεΪλ ζέηηζεο Ϋρνπλ νη 

πξνπηπρηαθνέ θαη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο θαη νη θνηηεηΫο πνπ πξνΫξρνληαη απφ θαηαηαθηάξηεο 

εμεηΪζεηο. Οη δηθαηνχκελνη δσξεΪλ ζέηηζε θνηηεηΫο δελ Ϋρνπλ νπδεκέα νηθνλνκηθά ζπκκεηνρά 

ζηε δαπΪλε ζέηηζεο, ελψ νη θνηηεηΫο πνπ δελ Ϋρνπλ θΪξηα ζέηηζεο κπνξνχλ λα ζηηέδνληαη ζην 

εζηηαηφξην ηεο ρνιάο ηνπο πξνζθνκέδνληαο ηε θνηηεηηθά ηνπο ηαπηφηεηα θαη θαηαβΪιινληαο 

3,00 επξψ εκεξεζέσο. 

Πίνακαρ 27: Φοιηηηική Μέπιμνα 

Κεληξηθά Τπεξεζέα ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

Αξηζκφο ππαιιάισλ 73 
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Κεληξηθά Τπεξεζέα ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

Αξηζκφο – ζπλνιηθά πνζφηεηα ηέηισλ βηβιέσλ 371 

Αξηζκφο ζηηηδνκΫλσλ θνηηεηψλ 11078 

Αξηζκφο ζηεγαδνκΫλσλ θνηηεηψλ 1000 

Αξηζκφο ππνηξφθσλ 
600 πξνπηπρηαθνέ + 335 κεηαπηπρηαθνέ + 50 

θαησηΫξαο θαη κΫζεο εθπαέδεπζεο = 985 

Βαζκφο ρξάζεο πιεξνθνξηθάο 8800 θνηηεηΫο 

 

Μονάδα Πποζβαζιμόηηηαρ Φοιηηηών με Αναπηπία 

ΠαξΪιιεια, ην Παλεπηζηάκην καο παξακΫλεη ζπλεπΫο ζην φξακα ηνπ γηα βειηέσζε ηεο 

πνηφηεηαο ζπνπδψλ ησλ Φνηηεηψλ κε Αλαπεξέεο. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπά, πνπ νξέζζεθε απφ ην 

Πξπηαληθφ πκβνχιην, βξέζθεηαη ζε δηαξθά επηθνηλσλέα κε ηελ λενζπζηαζεέζα ΜνλΪδα 

Ζιεθηξνληθάο Πξνζβαζηκφηεηαο, ψζηε λα θαηαζηεέ εθηθηφο ν ζθνπφο ηεο ΜνλΪδαο, δειαδά ε 

θαζ' νηνλδάπνηε ηξφπν δηεπθφιπλζε ησλ ΦκεΑ. 

Οη ελΫξγεηεο πνπ Ϋγηλαλ γηα ηνπο ΦκεΑ ζπλνςέδνληαη ζηα εμάο:  

• Οξγαλψζεθε θαη ζηειερψζεθε ε κνλΪδα πξνζβαζηκφηεηαο γηα ΑκεΑ 

• ε φια ηα λΫα ά επηζθεπαδφκελα θηάξηα ηνπ Παλεπηζηεκένπ ιακβΪλεηαη κΫξηκλα, ψζηε λα 

θαηαζηνχλ πξνζβΪζηκα θαη απφ ηνπο ΦκεΑ 

• Ξεθέλεζε ππεξεζέα κεηαθνξΪο ΦκεΑ, κε εηδηθφ φρεκα πνπ ηνπο εμππεξεηεέ θαζεκεξηλΪ 

απφ 7.00πκ Ϋσο 10.00κκ 

• Σνπνζεηάζεθαλ ερεηηθΫο δηαηΪμεηο ζε θφκβνπο θσηεηλάο ζεκαηνδφηεζεο, γηα 

λαδηεπθνιπλζνχλ Ϊηνκα κε πξνβιάκαηα φξαζεο 

• Ξεθέλεζε ε ιεηηνπξγέα εηδηθψλ ζηαζκψλ γηα ΦκεΑ ζηηο βηβιηνζάθεο γηα πξφζβαζε ζηα 

βηβιέα θνηηεηψλ ηπθιψλ ά κε αλαπεξέα ζηα Ϊλσ Ϊθξα 

• Καζηεξψζεθε ζπζηεκαηηθά θαηαγξαθά αλαγθψλ ησλ ΦκεΑ θαη ζπζηεκαηηθά βΪζε ζηηο 

γξακκαηεέεο 

• Λεηηνπξγεέ εξγαζηάξην ςπρνινγηθάο ζπκβνπιεπηηθάο θνηηεηψλ ηνπ ηνκΫα ςπρνινγέαο ηνπ 

ηκάκαηνο θηινζνθέαο, παηδαγσγηθάο θαη ςπρνινγέαο 

Δηδηθφηεξα: 

1. Αληηθεέκελν 

Αληηθεέκελν ηεο ΜνλΪδα Πξνζβαζηκφηεηαο Φνηηεηψλ κε Αλαπεξέα (ΜνΠξνΦκεΑ) εέλαη ν 
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ζρεδηαζκφο, ε πινπνέεζε θαη ε εθαξκνγά: α) ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη 

ππεξεζηψλ πξφζβαζεο, γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ βαζηθΫο αλΪγθεο ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξέα, 

φπσο ε δηαπξνζσπηθά επηθνηλσλέα κε ηα κΫιε ηεο αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο, ε ζπγγξαθά 

ζεκεηψζεσλ θαη εξγαζηψλ, ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζηνλ πέλαθα θαη ηηο πξνβνιΫο ηεο αέζνπζαο 

δηδαζθαιέαο, ζηηο εμεηΪζεηο θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 

1 ηνπ Ϊξζξνπ 12 ηνπ λφκνπ 3549/2007 θαη β) πξνζαξκνγψλ ζην πεξηβΪιινλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηηο παλεπηζηεκηαθΫο θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 10 ηνπ 

Ϊξζξνπ 12 ηνπ λ. 3230/2004. 

2. ΟξγΪλσζε 

Ζ ΜνΠξνΦκεΑ δηαξζξψλεηαη ζηα αθφινπζα Σκάκαηα / Τπεξεζέεο: 

- Σκάκα Ζιεθηξνληθάο Πξνζβαζηκφηεηαο. 

- Σκάκα Πξνζβαζηκφηεηαο ζην ΓνκεκΫλν Υψξν. 

- Τπεξεζέα ΜεηαθνξΪο Φνηηεηψλ κε Αλαπεξέα. 

- Τπεξεζέα Φπρνινγηθάο/πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο 

- Σκάκα Παξαγσγάο ΠξνζβΪζηκνπ Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ (πξνο ην παξφλ ιεηηνπξγεέ 

ππνηππσδψο ιφγσ απνπζέαο πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ). 

3. Πξνζσπηθφ πνπ Τπεξεηεέ: 

- 2 Ϊηνκα ΠΔ Πιεξνθνξηθάο (απφ ηα νπνέα κέα ζΫζε ανξέζηνπ ρξφλνπ) ζην Σκάκα 

Ζιεθηξνληθάο Πξνζβαζηκφηεηαο 

- 1 Ϊηνκν ΠΔ Φπρνιφγνπ ζηελ Τπεξεζέα Φπρνινγηθάο/πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο  

- 1 Ϊηνκν ΓΔ ΓηεξκελΫα Ννεκαηηθάο ζηελ Τπεξεζέα Γηακεηαγσγάο ηνπ Σκάκαηνο 

Ζιεθηξνληθάο Πξνζβαζηκφηεηαο 

- 1 Ϊηνκν ΠΔ Γηνηθεηηθνχ γηα γξακκαηεηαθά ππνζηάξημε ηεο ΜνΠξνΦκεΑ θαη ηελ ΟξγΪλσζε 

ηεο Τπεξεζέαο Δζεινληηζκνχ 

- 1 Ϊηνκν ΓΔ Γηνηθεηηθνχ ζηελ Τπεξεζέα ΜεηαθνξΪο ΦκεΑ 

- 3 Ϊηνκα ΓΔ Οδεγψλ (απφ ηα νπνέα δχν ζΫζεηο ανξέζηνπ ρξφλνπ) ζηελ Τπεξεζέα 

ΜεηαθνξΪο ΦκεΑ  

4. Πιεζπζκφο ΦκεΑ 

- ΚαηαγεγξακκΫλνη ΦκεΑ ζηηο γξακκαηεέεο ησλ ΣκεκΪησλ ησλ ρνιψλ γηα ην δηΪζηεκα 

2006-2008 (εηζάρζεζαλ ρσξέο εμεηΪζεηο σο ππεξΪξηζκνη 3% ησλ εηζαθηΫσλ): 421 

- πλνιηθφο ππνινγηδφκελνο αξηζκφο ΦκεΑ ηνπ ΔΚΠΑ: πεξέπνπ 1.000 (ζπλππνινγέδνληαη 

επηπιΫνλ: νη θνηηεηΫο ΑκεΑ πνπ εηζάρζεζαλ κε θαλνληθΫο εμεηΪζεηο ά κε εηδηθΫο εμεηΪζεηο ά 

θαηΪζηεζαλ ΑκεΑ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαζψο θαη εθεέλνη κε «θξπθά» 

αλαπεξέα) 

- ΦκεΑ πνπ ζπκπιάξσζαλ ην Έληππν Καηαγξαθάο Αλαγθψλ (2006-2009): 226 
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- ΦνηηεηΫο πνπ θΪλνπλ αέηεζε ζηελ Τπεξεζέα ΜεηαθνξΪο: 30 αλΪ εμΪκελν, απφ ηνπο  

νπνένπο εμππεξεηνχληαη κφλν νη 18 (επεηδά δηαζΫηνπκε Ϋλα απηνθέλεην). Υηιηφκεηξα πνπ 

δηαλχεη ην απηνθέλεην ηεο Τπεξεζέαο κεηαθνξΪο ζε εηάζηα βΪζε: 15.500.  

5. Παξερφκελεο Τπεξεζέεο ζε ΦκεΑ 

Σκάκα Ζιεθηξνληθάο Πξνζβαζηκφηεηαο Αληηθεέκελν ηνπ Σκάκαηνο Ζιεθηξνληθάο 

Πξνζβαζηκφηεηαο εέλαη ε θαηαγξαθά θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ κε  αλαπεξέα, 

ε παξνρά ηερλνινγηθψλ βνεζεκΪησλ πξφζβαζεο θαη ηδέσο: 

– Ζ ζπγθΫληξσζε ζηνηρεέσλ γηα φινπο ηνπο θνηηεηΫο κε αλαπεξέα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

απηψλ πνπ εηζάρζεζαλ ζην Παλεπηζηάκην κε εηδηθΫο δηαηΪμεηο, κε εηδηθΫο εμεηΪζεηο, κε 

θαλνληθΫο εμεηΪζεηο, απηψλ πνπ απΫθηεζαλ ηελ αλαπεξέα ηνπο κεηΪ ηελ εηζαγσγά ηνπο ζην 

Παλεπηζηάκην, απηψλ κε πξνζσξηλά αλαπεξέα, θ.ιπ. 

– Ζ ιεηηνπξγέα αξρεένπ θνηηεηψλ κε αλαπεξέα. 

– Ζ παξαγσγά ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ ζρεηηθΪ κε ηνπο θνηηεηΫο κε αλαπεξέα ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ θαη ηελ πνξεέα ηνπο ζηηο ζπνπδΫο ηνπο.  

– Ζ κΫξηκλα γηα ηελ θαηαγξαθά ησλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξέα.  

– Ζ ζπλεξγαζέα θαη ε ελεκΫξσζε ησλ αξκνδέσλ ππαιιάισλ ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ  

ΣκεκΪησλ γηα ζΫκαηα θνηηεηψλ κε αλαπεξέα. 

– Ζ κΫξηκλα γηα ηε ρνξάγεζε ζηνπο θνηηεηΫο κε αλαπεξέα πξφζβαζεο ζην Γηαδέθηπν θαη 

ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθάο αιιεινγξαθέαο. 

– Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηάησλ πξφζβαζεο ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξέα.  

– Ζ πξφηαζε εμεηδηθεπκΫλσλ ιχζεσλ ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο αλΪινγα 

κε ηηο εηδηθΫο αλΪγθεο ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξέα. 

– Ο θαζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε ζχληαμε ζρεηηθψλ ηεπρψλ 

δεκνπξΪηεζεο γηα ηηο πξνηεηλφκελεο ππνζηεξηθηηθΫο ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο γηα  

θνηηεηΫο κε αλαπεξέα. 

– Ζ κΫξηκλα γηα ηελ ρνξάγεζε ζηνπο θνηηεηΫο κε αλαπεξέα ησλ απαξαέηεησλ γηα ηηο 

ζπνπδΫο ηνπο ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο. 

– Ζ ηερληθά ππνζηάξημε ησλ πξνζσπηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο, 

θαζψο θαη ησλ ζηαζκψλ εξγαζέαο γηα θνηηεηΫο κε αλαπεξέα ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ (ππνινγηζηΫο, εηδηθφο εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ). 

– Ζ θαζεκεξηλά ππνζηάξημε θαη εμππεξΫηεζε ησλ θνηηεηψλ ρξεζηψλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο. 

– Ζ παξαγσγά νδεγηψλ θαη ε θαηΪξηηζε/εθπαέδεπζε ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξέα ζηηο 

ππνζηεξηθηηθΫο ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο. 

– Ζ παξνρά ηερλνγλσζέαο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ν Ϋιεγρνο ηεο 
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πξνζβαζηκφηεηαο ηεο πχιεο (portal) θαη ησλ ηζηνζΫζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ. 

– Ζ ιεηηνπξγέα εηδηθάο ππεξεζέαο δηακεηαγσγάο κε δηεξκελεέα λνεκαηηθάο γηα ηνπο θσθνχο 

θνηηεηΫο. 

– Ζ ελεκΫξσζε ησλ κειψλ ΓΔΠ γηα ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη ππνζηάξημεο ησλ 

θνηηεηψλ κε αλαπεξέα. 

– Ζ παξαγσγά ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, θαη ε πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνζβαζηκφηεηαο Φνηηεηψλ κε Αλαπεξέα. 

– Ζ δηνξγΪλσζε ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξέσλ θαη εκεξέδσλ γηα θνηηεηΫο κε 

αλαπεξέα, κΫιε ΓΔΠ θαη αξκφδηνπο ππαιιάινπο γξακκαηεηψλ, κε ζΫκα ηελ Πξνζβαζηκφηεηα.  

– Ζ παξνρά νδεγηψλ γηα ηε δηεμαγσγά εμεηΪζεσλ γηα θνηηεηΫο κε αλαπεξέα.  

– Ζ γξακκαηεηαθά θαη δηνηθεηηθά ππνζηάξημε ηεο ΜνΠξνΦκεΑ. 

– Ζ ιεηηνπξγέα ππεξεζέαο εζεινληψλ γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξέα. 

Τπεξεζέα ΜεηαθνξΪο Αληηθεέκελν ηεο Τπεξεζέαο ΜεηαθνξΪο Φνηηεηψλ κε Αλαπεξέα εέλαη ε 

θαζεκεξηλά κεηαθνξΪ ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξέα ζηα Σκάκαηα πνπ θνηηνχλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ καζεκΪησλ θαη ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηηο εμεηΪζεηο θαη ηδέσο:  

– Ζ δηαρεέξηζε ησλ αηηάζεσλ κεηαθνξΪο ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξέα.  

– Ζ θαηΪζηξσζε θαζεκεξηλψλ δξνκνινγέσλ θαη δηαηαγψλ πνξεέαο. 

– Ζ κΫξηκλα γηα ηελ θαηΪζηξσζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ησλ βαξδηψλ ησλ νδεγψλ θαη ησλ 

ζπλνδψλ ησλ νρεκΪησλ. 

– Ζ ιεηηνπξγέα αξρεένπ αηηάζεσλ κεηαθνξΪο, δξνκνινγέσλ θαη ζπληάξεζεο ησλ νρεκΪησλ.  

– Ζ ζπληάξεζε ησλ εηδηθψλ νρεκΪησλ κεηαθνξΪο θνηηεηψλ κε αλαπεξέα.  

– Ζ κΫξηκλα γηα ηελ ζπγθΫληξσζε ησλ ηηκνινγέσλ θαη ηελ πιεξσκά ησλ εμφδσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπληάξεζε, ηελ θέλεζε θαη ηα ηΫιε ησλ νρεκΪησλ. 

– Ο θαζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξΪηεζεο γηα 

αγνξΪ λΫσλ νρεκΪησλ κεηαθνξΪο θνηηεηψλ κε αλαπεξέα. 

- Ζ παξαγσγά ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ ζρεηηθΪ κε ηε ιεηηνπξγέα ηεο Τπεξεζέαο ΜεηαθνξΪο 

Φνηηεηψλ κε Αλαπεξέα (ζηαηηζηηθΪ δξνκνινγέσλ, δηαζθΪιηζε πνηφηεηαο ππεξεζέαο, 

αμηνιφγεζε, πνζνζηΪ ηθαλνπνηνχκελσλ αηηάζεσλ, θ.ιπ.). Τπεξεζέα 

Φπρνινγηθάο/πκβνπιεπηηθάο Τπνζηάξημεο ηφρνο ηεο ςπρνινγηθάο ζπκβνπιεπηηθάο απνηειεέ  

ε παξνρά ςπρνθνηλσληθάο ππνζηάξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθάο ζηνπο ΦνηηεηΫο κε Αλαπεξέα πνπ 

θνηηνχλ ζε φιεο ηηο ρνιΫο θαη ηα Σκάκαηα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ. Ζ αηνκηθά 

ζπκβνπιεπηηθά πξνζθΫξεηαη ζην ρψξν ηνπ Δξγαζηεξένπ Φπρνινγηθάο πκβνπιεπηηθάο 

Φνηηεηψλ απφ ηελ Φπρνιφγν ηεο ΜνλΪδαο Πξνζβαζηκφηεηαο Φνηηεηψλ κε Αλαπεξέα. Οη 

ΦνηηεηΫο κε Αλαπεξέα κπνξνχλ λα δεηάζνπλ ζπκβνπιεπηηθά ππνζηάξημε γηα θΪπνηεο απφ ηηο 

εμάο δπζθνιέεο: 

– ΓηαπξνζσπηθΫο/ θνηλσληθΫο ζρΫζεηο (δπζθνιέεο ζηηο ζρΫζεηο κε ηελ νηθνγΫλεηα, ην Ϊιιν 
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θχιν ά/ θαη κε θέινπο/ γλσζηνχο) 

– ΑθαδεκατθΫο δπζθνιέεο θαη Ϊγρνο εμεηΪζεσλ - νξγΪλσζε κειΫηεο 

– Υακειά απηνεθηέκεζε 

– Άγρνο/ Φνβέεο 

– Πξνβιάκαηα κε ηε δηΪζεζε 

– Πξνβιάκαηα κε ηε δηαηξνθά 

– ,ηη Ϊιιν ηνπο δπζθνιεχεη λα ιεηηνπξγάζνπλ θαιχηεξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηΪ ηνπο Σκάκα 

Παξαγσγάο ΠξνζβΪζηκνπ Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ Αληηθεέκελν ηνπ Σκάκαηνο Παξαγσγάο 

ΠξνζβΪζηκνπ Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ εέλαη ε ηξνπνπνέεζε, κεηαγξαθά, θαη πξνζαξκνγά ηνπ 

ππΪξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ελαιιαθηηθΫο κνξθΫο (απηηθά, αθνπζηηθά, κεγεζπζκΫλεο 

εθηχπσζεο, θ.ιπ.) ψζηε λα εέλαη πξνζβΪζηκν απφ θνηηεηΫο κε αλαπεξέα θαη ηδέσο:  

– Ζ κΫξηκλα γηα ηε ζπγθΫληξσζε Παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκΪησλ, ζεκεηψζεσλ θαη  

εθδφζεσλ ζε ειεθηξνληθά κνξθά ζε εηδηθά βΪζε δεδνκΫλσλ. 

– Ζ κΫξηκλα γηα ηελ εμαζθΪιηζε ειεθηξνληθψλ αληηηχπσλ ηξέησλ εθδνηηθψλ νέθσλ γηα 

ζπγγξΪκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ην Παλεπηζηάκην.  

– Ζ δηαρεέξηζε ησλ ζεκΪησλ πεξέ πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο  

δηαηΪμεηο θαη ηελ ΤΠΠΟ/ΓΗΟΗΚ/98546/2007 (ΦΔΚ 2065-Β). 

– Ζ κεηαηξνπά ησλ Ϋληππσλ ά ησλ ειεθηξνληθψλ αληηηχπσλ ησλ ζπγγξακκΪησλ ζε 

πξνζβΪζηκε ειεθηξνληθά κνξθά (PDF, Daisy, θ.ιπ.) γηα ρξάζε απφ θνηηεηΫο κε θηλεηηθΫο 

αλαπεξέεο ζηα Ϊλσ Ϊθξα θαη αλαπεξέεο φξαζεο. 

– Ζ κεηαγξαθά ζπγγξακκΪησλ ζε θψδηθα Braille θαη ε εθηχπσζά ηνπο ζε κνξθά Braille γηα 

ηνπο θνηηεηΫο κε πξνβιάκαηα φξαζεο. 

– Ζ δεκηνπξγέα απηηθψλ αλΪγιπθσλ ραξηψλ, ζρεκΪησλ θαη δηαγξακκΪησλ γηα ηνπο θνηηεηΫο 

κε απψιεηα φξαζεο. 

– Ο θαζνξηζκφο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξΪηεζεο γηα 

πξνκάζεηα ειεθηξνληθνχ θαη εηδηθνχ εθηππσηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

– Ζ κΫξηκλα γηα ηε δηαλνκά ησλ ζπγγξακκΪησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο 

θνηηεηΫο κε αλαπεξέα. 

– Ζ δηαηάξεζε αξρεένπ θαη πξσηνθφιινπ δηαλεκφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

– Ζ παξαγσγά θαη δηΪζεζε νδεγηψλ πξνο ηα κΫιε ΓΔΠ γηα ηε δεκηνπξγέα πξνζβΪζηκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη πξνζβΪζηκσλ παξνπζηΪζεσλ. 

Σκάκα Πξνζβαζηκφηεηαο ζην ΓνκεκΫλν Υψξν 

Αληηθεέκελν ηνπ Σκάκαηνο Πξνζβαζηκφηεηαο ζην ΓνκεκΫλν Υψξν εέλαη ε εμαζθΪιηζε ησλ 
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πξνδηαγξαθψλ πξνζβαζηκφηεηαο ζηα ππφ αλΫγεξζε λΫα θηέξηα ηνπ Παλεπηζηεκένπ θαη νη 

ηξνπνπνηάζεηο ζηα πθηζηΪκελα θηέξηα, ψζηε λα θαηαζηνχλ πξνζβΪζηκα γηα ηνπο θνηηεηΫο θαη ην 

πξνζσπηθφ κε αλαπεξέα θαη γεληθφηεξα ηα εκπνδηδφκελα Ϊηνκα θαη ηδέσο:  

– Οη απηνςέεο ζηηο ππΪξρνπζεο θηηξηαθΫο θαη εξγαζηεξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ θαη ε θαηαγξαθά ησλ πξνβιεκΪησλ πξνζβαζηκφηεηαο πνπ εληνπέδνληαη.  

– Ο Ϋιεγρνο ησλ κειεηψλ θαη ησλ ζρεδέσλ γηα λΫεο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Παλεπηζηεκένπ γηα 

ηελ ζπκκφξθσζε ζηηο νδεγέεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

– Ζ πξφηαζε γηα ηξνπνπνηάζεηο ζε κειΫηεο θαη ζρΫδηα θηηξέσλ ψζηε λα πιεξνχλ ηηο 

απαηηάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο. 

– Ο Ϋιεγρνο ησλ πθηζηΪκελσλ θηηξέσλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ζρεηηθΪ κε ηελ πιάξσζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ πξνζβαζηκφηεηαο. 

– Ζ εθπφλεζε ηερληθψλ κειεηψλ γηα ηελ ηξνπνπνέεζε πθηζηΪκελσλ θηηξέσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ψζηε λα θαηαζηνχλ πξνζβΪζηκα. 

– Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνέεζεο ησλ κειεηψλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ 

απφ ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Παλεπηζηεκένπ (ηνπνζΫηεζε ξακπψλ, αλειθπζηάξσλ, 

θνππαζηψλ, πξνζβΪζηκσλ ηνπαιεηψλ, εηδηθάο ζάκαλζεο γηα Ϊηνκα κε απψιεηα φξαζεο, 

ρακειψλ επηηνέρησλ θαξηνηειεθψλσλ θαη πδξνςπθηψλ, ζΫζεσλ ζηΪζκεπζεο απηνθηλάησλ 

ΑκεΑ, θ.ιπ.). 

– Ζ εθαξκνγά πξνγξακκΪησλ θηλεηηθφηεηαο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ γηα θνηηεηΫο κε απψιεηα 

φξαζεο. 

6. Δηάζηνο Πξνυπνινγηζκφο 

Ο Δηάζηνο πξνυπνινγηζκφο γηα ΦκεΑ εέλαη 859.600 € θαη θαιχπηεη Ϋμνδα πξνζσπηθνχ, 

εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθΪ κε βΪζε ηνλ ηεηξαεηά πξνγξακκαηηζκφ 2008-2012 πνπ 

ππνβιάζεθε. 

πκβνπιεπηηθΪ ΚΫληξα & ΚΫληξα Φπρηθάο Τγηεηλάο 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 

θνπφο ησλ παξαθΪησ θΫληξσλ εέλαη ε ππνζηάξημε θαη βνάζεηα ζηνπο θνηηεηΫο, ψζηε λα 

αληηκεησπέζνπλ απνηειεζκαηηθΪ ηα πξνβιάκαηα πνπ πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ θαηΪ ηελ 

δηΪξθεηα ηεο θνηηεηηθάο δσάο, πξνβιάκαηα πνπ ζπλδΫνληαη θπξέσο κε ηελ κεηαβαηηθά πεξένδν 

ηεο δσάο ηνπο απφ ηελ εθεβεέα ζηελ ελειηθέσζε. 

1. πκβνπιεπηηθφ ΚΫληξν Φνηηεηψλ – ΣνκΫαο Φπρνινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο θαη Φπρνινγέαο .ν 2002 Ϋιαβε επέζεκα ην ραξαθηάξα ηνπ Δξγαζηεξένπ ηνπ 

ΣνκΫα Φπρνινγέαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινζνθέαο, Παηδαγσγηθάο θαη Φπρνινγέαο (ΦΔΚ Ν.99), κε 

ηελ επσλπκέα "Δξγαζηάξην Φπρνινγηθάο πκβνπιεπηηθάο Φνηηεηψλ" (Δ.Φπ.π.Φνη) θαη Ϋθηνηε 

θαιεέηαη λα εμππεξεηάζεη ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ. Σν Δξγαζηάξην 

εέλαη κΫινο ηεο FEDORA (Δπξσπατθφ Φφξνπκ γηα ηε πκβνπιεπηηθά ζηελ Αλψηαηε 

Δθπαέδεπζε). 

Αλαιπηηθφηεξα, νη θχξηνη ζθνπνέ ηνπ Δξγαζηεξένπ εέλαη: 
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• Ζ παξνρά ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη Ϊκεζεο ςπρνθνηλσληθάο ππνζηάξημεο ζηνπο 

θνηηεηΫο (αηνκηθά θαη νκαδηθά ζπκβνπιεπηηθά, ηειεζπκβνπιεπηηθά, ππνζηάξημε θνηηεηψλ κε 

εηδηθΫο αλΪγθεο). 

• Ζ θΪιπςε δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ζε ζΫκαηα ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ 

θνηηεηψλ, θιηληθάο ςπρνινγέαο θαη ζπκβνπιεπηηθάο ςπρνινγέαο.  

• Ζ δηνξγΪλσζε επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ θαη ε πξαγκαηνπνέεζε επηζηεκνληθψλ 

δεκνζηεχζεσλ θαη εθδφζεσλ. 

• Ζ ζπλεξγαζέα κε ΚΫληξα Δξεπλψλ θαη ΑθαδεκατθΪ Ηδξχκαηα κε αλΪινγνπο επηζηεκνληθνχ 

ζηφρνπο. 

ΟκΪδα – ζηφρνο: 

Σν πκβνπιεπηηθφ ΚΫληξν Φνηηεηψλ απεπζχλεηαη ζηνπο θνηηεηΫο φισλ ησλ ηκεκΪησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ θαη παξΫρεη ζηάξημε θαη ζπκβνπιεπηηθά γηα ηα ζΫκαηα : 

1. ζπνπδψλ θνηηεηηθάο δσάο  

2. πξνβιάκαηα ζρΫζεσλ 

3. Ϊιια πξνζσπηθΪ πξνβιάκαηα θαη εθδειψζεηο Ϊγρνπο 

εκεηψλνπκε φηη ην ΚΦ ζπκκεηεέρε ζε επξσπατθΪ πξνγξΪκκαηα κΫζσ ησλ νπνέσλ 

αλΫπηπμε θαηλνηφκεο θαη πξσηνπνξηαθΫο δξΪζεηο ζε ζρΫζε κε ηνπο ΦνηηεηΫο θαη ΔηδηθΫο 

ΑλΪγθεο. 

2. ΚΫληξν ρνιηθνχ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Κ..Δ.Π.), ΣνκΫαο 

Παηδαγσγηθάο ηνπ Σκάκαηνο Φηινζνθέαο, Παηδαγσγηθάο θαη Φπρνινγέαο Σν Κ..Δ.Π. ηδξχζεθε 

κε απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιένπ ην 1992 θαη Ϊξρηζε λα ιεηηνπξγεέ ζην πιαέζην ηνπ 

ΣνκΫα Παηδαγσγηθάο ηνπ Σκάκαηνο Φηινζνθέαο, Παηδαγσγηθάο θαη Φπρνινγέαο απφ ην 

αθαδεκατθφ Ϋηνο 1993-94. Σν ΚΫληξν Ϋρεη ζηφρν λα παξΫρεη: α)πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπνπδΫο 

θαη ηα επαγγΫικαηα ζε θνηηεηΫο, θπξέσο, θαη δεπηεξεπφλησο ζε καζεηΫο θαη ζε θΪζε Ϊιιν 

ελδηαθεξφκελν θαη β) ζπκβνπιεπηηθά ζηάξημε ζε θνηηεηΫο πνπ ζπλαληνχλ πξνβιάκαηα ζρεηηθΪ 

κε ηελ επηινγά κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ά κε ηε ιάςε απνθΪζεσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο 

ζηαδηνδξνκέα. ΠαξΪιιεια, πξαγκαηνπνηεέ επηκνξθσηηθΪ ζεκηλΪξηα ζε ζΫκαηα Δπαγγεικαηηθάο 

πκβνπιεπηηθάο θαη Ϋξεπλεο ζρεηηθΫο κε ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ. ΣΫινο, κΫξνο ηεο 

πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο «πκβνπιεπηηθά θαη 

Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο» γέλεηαη ζην Κ..Δ.Π. ΔπηπιΫνλ,  ζην Κ..Δ.Π. ιεηηνπξγεέ 

αέζνπζα απηφ-ελεκΫξσζεο ησλ θνηηεηψλ ζε ζΫκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ ΔιιΪδα θαη 

ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη γηα ηηο επαγγεικαηηθΫο δηεμφδνπο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ ζε 

δηΪθνξεο επηζηεκνληθΫο θαηεπζχλζεηο. 

3. Γξαθεέν πκβνπιεπηηθάο - Θενινγηθά ρνιά ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ 

Ζ αλΪγθε γηα ηελ παξνρά ςπρνινγηθάο ππνζηάξημεο ζε πνηκαληηθφ πιαέζην νδάγεζε ζηελ 

δεκηνπξγέα ηνπ Γξαθεένπ πκβνπιεπηηθάο ζε ζΫκαηα ςπρηθάο πγεέαο.  

θνπφο: 

1. Παξνρά ζπκβνπιεπηηθάο θαη ςπρνινγηθάο θαη πνηκαληηθάο ππνζηάξημεο θνηηεηψλ, ηεξΫσλ, 
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ηεξαηηθψλ νηθνγελεηψλ, ζενιφγσλ θαζεγεηψλ θ.ιπ. 

2. ΟξγΪλσζε πξναηξεηηθψλ ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ ζπλαληάζεσλ κε θνηηεηΫο  

3. Μεζφδεπζε ηεο επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο. 

Γνκά: 

Σν Γξαθεέν πκβνπιεπηηθάο ιεηηνπξγεέ ζηε Θενινγηθά ρνιά.  

4. πκβνπιεπηηθφ ΚΫληξν Οκειέθσλ – Σκάκα Δθπαέδεπζεο θαη Αγσγάο ζηελ Πξνζρνιηθά 

Ζιηθέα 

ηφρνο: 

Να βνεζάζεη ζηελ νκαιά πξνζαξκνγά θνηηεηψλ ζην Παλεπηζηάκην θαη ηελ θνηηεηηθά 

δσά,πξνζθΫξνληαο: πλαηζζεκαηηθά ζηάξημε θαη παξΫρνληαο αξρηθΫο ππεξεζέεο 

πιεξνθφξεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ  

Γνκά – Λεηηνπξγέα: 

Λεηηνπξγεέ εζεινληηθΪ απφ ηειεηφθνηηεο θνηηάηξηεο ηνπ ΣΔΑΠΖ, θαηαξηηζκΫλεο ζε δεμηφηεηεο 

ζπκβνπιεπηηθάο ππφ ηελ δηεχζπλζε θαη επέβιεςε ηεο ππεχζπλεο ηεο δνκάο.  

ΟκΪδα ζηφρνπ: 

Απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θνηηεηΫο. 

ΚΔΝΣΡΑ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 

1. ΚΫληξν Κνηλνηηθάο Φπρηθάο Τγηεηλάο - Σκάκα Ννζειεπηηθάο Τπεξεζέα αλνηρηάο 

ςπρνθνηλσληθάο θξνληέδαο ελειέθσλ θαη ππεξειέθσλ. 

ΠξνζθΫξεη: 

• ΔλεκΫξσζε θαη επαηζζεηνπνέεζε ησλ θαηνέθσλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θνξΫσλ ζε ζΫκαηα 

πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ ςπρηθά πγεέα, κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ.  

• ΠαξΫρεη ςπρνινγηθά ά ςπρηαηξηθά ππνζηάξημε ζε Ϊηνκα θΪζε ειηθέαο θαη νηθνγΫλεηεο κε 

ςπρνθνηλσληθΪ πξνβιάκαηα. 

• πκβνπιεπηηθά βνάζεηα ζε δεπγΪξηα ά παηδηΪ ά γνλεέο. 

• Άκεζε βνάζεηα ζε επεέγνληα ςπρηαηξηθΪ πξνβιάκαηα ζην ζπέηη ά ζην ΚΫληξν γηα ηελ 

Ϋγθαηξε δηΪγλσζε θαη ζεξαπεέα ηνπο. 

• ε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο ρνξεγεέ δσξεΪλ θΪξκαθα. 

• Φπρνθνηλσληθά απνθαηΪζηαζε αηφκσλ κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο. 

Τπεξεζέεο ηνπ ΚΫληξνπ: 

• Τπεξεζέα Αλνηρηάο Φπρνθνηλσληθάο Φξνληέδαο 
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• ΠεξηθεξεηαθΪ Ηαηξεέα ζηα ΚΑΠΖ ηνπ Γάκνπ ΕσγξΪθνπ 

• ΠξνγξΪκκαηα ΠαξΫκβαζεο ζηελ Κνηλφηεηα 

• ΜνλΪδα ΑπνθαηΪζηαζεο πνπ πεξηιακβΪλεη ην Πξφγξακκα Ζκεξάζηαο Πεξέζαιςεο θαη ηελ 

Κνηλσληθά ΛΫζρε. 

• ΠξνγξΪκκαηα εθπαέδεπζεο ζηειερψλ πγεέαο θαη ηδηαέηεξα θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο 

Ννζειεπηηθάο 

• ΜειΫηε πξνβιεκΪησλ ηεο πεξηνράο. 

2. ΜνλΪδα Φπρνθνηλσληθάο ΠαξΫκβαζεο 

Ζ ΜνλΪδα Φπρνθνηλσληθάο ΠαξΫκβαζεο γηα θνηηεηΫο θαη εξγαδνκΫλνπο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ δεκηνπξγάζεθε ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Α΄ Φπρηαηξηθά 

Κιηληθά ηνπ Αηγηλεηεένπ Ννζνθνκεένπ ην 2007. 

ηφρνο ηεο κνλΪδαο εέλαη ε βειηέσζε ηεο δσάο ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο, 

ηφζν κΫζα ζην Παλεπηζηάκην, φζν θη Ϋμσ απφ απηφ. Οη θνηηεηΫο θαη νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα 

πΪξνπλ βνάζεηα θαη ππνζηάξημε ζε πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδνπλ, αιιΪ θαη λα 

εθπαηδεπζνχλ γεληθφηεξα ζε κεραληζκνχο δηαρεέξηζεο δπζθνιηψλ πνπ κπνξεέ λα ζπλαληνχλ 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δσάο ηνπο. ιεο νη ππεξεζέεο ηεο κνλΪδαο παξΫρνληαη δσξεΪλ θαη νη 

ζπλαληάζεηο Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα. 

 

Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα ηηο εμεηάζεηο Φνηηεηώλ κε Αλαπεξία  

Οη Καηεπζπληάξηεο Οδεγέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο ελδεδεηγκΫλνπο ηξφπνπο εμΫηαζεο ησλ Φνηηεηψλ 

κε Αλαπεξέα (ΦκεΑ) απεπζχλνληαη πξνο ηα κΫιε ηνπ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(ΓΔΠ) κε ζθνπφ ηελ Ϋληαμε θαη ηζφηηκε θνέηεζε ησλ ΦκεΑ ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηάκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ). Θα πξΫπεη λα ηνληζζεέ φηη: 

1. Οη Καηεπζπληάξηεο Οδεγέεο αθνξνχλ εηδηθΫο ξπζκέζεηο, δηεπζεηάζεηο ά πξνζαξκνγΫο, 

αλΪινγα κε ην εέδνο ηεο αλαπεξέαο θαη ηνπο «πεξηνξηζκνχο» πνπ απηά ζπλεπΪγεηαη, γηα ηελ 

απξφζθνπηε ζπκκεηνρά ησλ ΦκεΑ ζηηο εμεηΪζεηο, θαη δελ Ϋρνπλ ζθνπφ λα επΫκβνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα ά λα επεξεΪζνπλ ηελ αθαδεκατθά ειεπζεξέα ηνπ δηδΪζθνληα.  

2. εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πινπνέεζε ησλ Καηεπζπληάξησλ Οδεγηψλ δηαδξακαηέδεη ν 

χκβνπινο Καζεγεηάο ΦκεΑ πνπ νξέδεηαη (θαζψο θαη ν αλαπιεξσηάο ηνπ) ζε θΪζε Σκάκα 

ησλ ρνιψλ ηνπ ΔΚΠΑ. Ο χκβνπινο Καζεγεηάο ΦκεΑ εέλαη κΫινο ΓΔΠ, ζηνλ νπνέν νη 

ΦκεΑ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαη λα ζπκβνπιεχνληαη γηα δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζπνπδΫο ηνπο θαη  απνηειεέ ην ζπλδεηηθφ θξέθν κεηαμχ ηνπ ΦκεΑ, ησλ δηδαζθφλησλ, ηεο 

Δπηηξνπάο Πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηεο ΜνλΪδαο Πξνζβαζηκφηεηαο Φνηηεηψλ κε 

Αλαπεξέα (ΜνΠξνΦκεΑ).  

3. ε φζα Σκάκαηα δελ Ϋρνπλ νξηζηεέ χκβνπινη ΚαζεγεηΫο ΦκεΑ, κπνξεέ λα αλαιακβΪλεη 

ζηΫιερνο ηεο ΜνΠξνΦκεΑ ηελ επηθνηλσλέα γηα ζΫκαηα ηεο δηαδηθαζέαο ησλ εμεηΪζεσλ 

ΦκεΑ, κεηΪ απφ  εμνπζηνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Πξνζβαζηκφηεηαο.  

4. Ο ΦκεΑ κπνξεέ λα ελεκεξψλεη ηελ ΜνΠξνΦκεΑ ζε πεξέπησζε δπζθνιέαο επηθνηλσλέαο  
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κε ηνλ χκβνπιν Καζεγεηά ΦκεΑ. 

Α. Γεληθέο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο  

1. Ο ΦκεΑ ζα πξΫπεη αξρηθΪ λα ζπδεηάζεη κε ηνλ χκβνπιν Καζεγεηά ΦκεΑ θαη λα 

ζπκθσλάζνπλ γηα ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν εμΫηαζεο, πνπ ζα εέλαη πξνζαξκνζκΫλνο ζηηο 

αλΪγθεο ηνπ θαη ζα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα καζάκαηα, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο γεληθΫο θαη 

εηδηθΫο Καηεπζπληάξηεο Οδεγέεο.  

2. Ο ΦκεΑ ζα πξΫπεη λα επηθνηλσλεέ κε ηνλ χκβνπιν Καζεγεηά ΦκεΑ ακΫζσο κφιηο 

θνηλνπνηεζεέ ην πξφγξακκα θΪζε εμεηαζηηθάο πεξηφδνπ θαη λα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηα 

καζάκαηα ζηα νπνέα πξνηέζεηαη λα εμεηαζηεέ.   

3. Ο χκβνπινο Καζεγεηάο ΦκεΑ ζηε ζπλΫρεηα:  

4. επηθνηλσλεέ κε ηνπο δηδΪζθνληεο θαη ηνπο ελεκεξψλεη (κε e-mail ά ζεκεέσκα) γηα ηελ 

πξφζεζε ηνπ ΦκεΑ λα ζπκκεηΪζρεη ζηελ εμΫηαζε ηνπ καζάκαηφο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνλ 

ηξφπν εμΫηαζεο, 

5. ζπλεξγΪδεηαη κε ην Σκάκα ηνπ θαη ηε ΜνΠξνΦκεΑ ψζηε λα εμαζθαιηζηεέ φηη ε εμΫηαζε 

ηνπ ΦκεΑ Ϋρεη νξηζηεέ ζε πξνζβΪζηκε γη‘απηφλ αέζνπζα θαη ζε θηέξην φπνπ ππΪξρνπλ 

πξνζβΪζηκεο ηνπαιΫηεο, αλ θΪηη ηΫηνην εέλαη δπλαηφ,  

6. ελεκεξψλεη ηε ΜνΠξνΦκεΑ (κε e-mail ά ζεκεέσκα) γηα ην πξφγξακκα εμεηΪζεσλ ηνπ 

ΦκεΑ ζηελ πεξέπησζε πνπ ν ηξφπνο εμΫηαζεο απαηηεέ ηε ρξάζε πξνζβΪζηκνπ θνξεηνχ 

ππνινγηζηά.   

7. Ζ εμΫηαζε ελφο καζάκαηνο γηα ΦκεΑ γέλεηαη γξαπηΪ ά πξνθνξηθΪ φπσο αθξηβψο θαη 

ησλ ππνινέπσλ  θνηηεηψλ ζε απηφ ην κΪζεκα, ηελ έδηα εκΫξα θαη ζηα έδηα ζΫκαηα. 

8. Ζ πξνθνξηθά εμΫηαζε ΦκεΑ ζε κΪζεκα πνπ εμεηΪδεηαη γξαπηΪ γηα ηνπο ππφινηπνπο 

θνηηεηΫο, ζα πξΫπεη λα απνηειεέ ηελ ηειεπηαέα επηινγά. 

9. Θα πξΫπεη λα δηαζθαιέδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ απνηειΫζκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ επηιεγεέ ε πξνθνξηθά εμΫηαζε ΦκεΑ ζε κΪζεκα ην νπνέν εμεηΪδεηαη γξαπηΪ γηα ηνπο 

ππφινηπνπο θνηηεηΫο (π.ρ. κε παξνπζέα κΪξηπξα ά κε ρξάζε καγλεηνθψλνπ).   

10. ΔΪλ ε εμΫηαζε ελφο καζάκαηνο γέλεηαη πξνθνξηθΪ θαη ν ΦκεΑ πΪζρεη απφ ζνβαξά 

δπζαξζξέα ηφηε ζπληζηΪηαη ε γξαπηά εμΫηαζά ηνπ. 

11. Μπνξεέ λα ζπκθσλεέηαη δηΪζεζε κεγαιχηεξνπ ρξφλνπ εμΫηαζεο ΦκεΑ, ν νπνένο ηππηθΪ 

ζπληζηΪηαη λα εέλαη  ην 50% ηνπ ρξφλνπ εμΫηαζεο πνπ Ϋρεη νξηζηεέ γηα φινπο ηνπο θνηηεηΫο.  

12. Οη ΦκεΑ Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξάζεο πξνζβΪζηκνπ ππνινγηζηά (φρη ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο), πνπ δηαηέζεηαη απφ ηε ΜνΠξνΦκεΑ εηδηθΪ γηα ην ζθνπφ απηφ. Δπέζεο ε εμΫηαζε 

κπνξεέ λα γέλεη ζε πξνζβΪζηκν ζηαζκφ εξγαζέαο ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ ΔΚΠΑ.  

13. Σα ζΫκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηΪζεσλ δέλνληαη ζηνλ ΦκεΑ ζε πξνζβΪζηκε κνξθά.  

14. ε πεξέπησζε πνπ ζηε γξαπηά εμΫηαζε ζπκκεηΫρνπλ βνεζνέ γξαθάο, ζα πξΫπεη λα 

θαηαζΫηνπλ ζηνλ δηδΪζθνληα ππεχζπλε δάισζε, πξνθεηκΫλνπ λα βεβαηψλνπλ πσο δε 

γλσξέδνπλ ην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ζην νπνέν ζα εμεηαζηεέ ν ΦκεΑ πνπ ζα ππνζηεξέμνπλ.  



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

81 

Οη βνεζνέ γξαθάο εέλαη εζεινληΫο νη νπνένη αλαιακβΪλνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εμΫηαζεο λα 

απαληνχλ γξαπηΪ ηηο εξσηάζεηο χζηεξα απφ ππαγφξεπζε ηνπ ΦκεΑ. Αλ εέλαη θνηηεηΫο, κπνξεέ  

λα πξνΫξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ Σκάκα απφ εθεέλν ηνπ ΦκεΑ, εέηε λα θνηηνχλ ζην έδην Σκάκα, 

αιιΪ ζε κηθξφηεξν Ϋηνο.   

Β. Δηδηθέο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο αλά Καηεγνξία Αλαπεξίαο 

Δμέηαζε Φνηηεηώλ κε θηλεηηθή αλαπεξία ζηα άλσ άθξα 

1. Δθαξκφδνληαη νη γεληθΫο Καηεπζπληάξηεο Οδεγέεο 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9.  

2. ΔλαιιαθηηθΪ πξνθνξηθά θαη γξαπηά εμΫηαζε κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ, ψζηε ν 

θνηηεηάο λα γξΪθεη ν έδηνο ά λα ππαγνξεχεη Ϋλα κΫξνο ηεο απΪληεζεο ζην βνεζφ γξαθάο, 

θαη ην ππφινηπν λα ην εμεηΪδεηαη πξνθνξηθΪ απεπζεέαο απφ ηνλ δηδΪζθνληα.  

Δμέηαζε θνηηεηώλ κε απώιεηα όξαζεο (ηπθιώλ ή κε κεξηθή όξαζε) 

1. Δθαξκφδνληαη νη γεληθΫο Καηεπζπληάξηεο Οδεγέεο 4, 5, 6, 8 θαη 9. 

2. ηηο γξαπηΫο εμεηΪζεηο, ν ΦκεΑ κπνξεέ λα γξΪθεη θαη ζε Braille, θαη ζηε ζπλΫρεηα λα 

δηαβΪδεη ν έδηνο ην θεέκελφ ηνπ απεπζεέαο ζηνλ δηδΪζθνληα ά ζε βνεζφ γξαθάο. 

ΔλαιιαθηηθΪ, νη απαληάζεηο ηνπ ζε Braille κπνξνχλ λα εθηππσζνχλ ζε θεέκελν βιεπφλησλ 

κε ηε ρξάζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ (εθηφο απφ θεέκελα κε ΜαζεκαηηθΪ θαη ζηα Αξραέα 

ΔιιεληθΪ). 

3. ηα καζάκαηα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, φπνπ ππΪξρνπλ ζράκαηα, δηαγξΪκκαηα ά εηδηθΪ 

ζχκβνια, ζπληζηΪηαη πξνθνξηθά εμΫηαζε.  

4. Σα ζΫκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηΪζεσλ δέλνληαη ζηνλ ΦκεΑ ζε θαηΪιιειε πξνζβΪζηκε 

κνξθά (γξαθά Braille  ά ειεθηξνληθφ πξνζβΪζηκν αξρεέν ά κεγεζπκΫλε εθηχπσζε).  

Δμέηαζε θσθώλ ή βαξήθνσλ θνηηεηώλ 

1. Δθαξκφδνληαη νη γεληθΫο Καηεπζπληάξηεο Οδεγέεο 4, 5, 6, 8 θαη 9.  

2. ΔΪλ ην κΪζεκα εμεηΪδεηαη πξνθνξηθΪ, νη θσθνέ θνηηεηΫο εμεηΪδνληαη κε ηε βνάζεηα 

δηεξκελΫα πνπ ζα επηιΫγεηαη απφ θαηΪινγν πνπ θαηαξηέδεηαη ζε ζπλεξγαζέα ηεο 

ΜνΠξνΦκεΑ κε ηελ Οκνζπνλδέα Κσθψλ ΔιιΪδαο θαη ην σκαηεέν ΓηεξκελΫσλ Διιεληθάο 

Ννεκαηηθάο Γιψζζαο θαη νη νπνένη ζα θαηαζΫηνπλ ηε δάισζε πνπ πξνβιΫπεη ην Ϊξζξν 11.   

Σν Γηδαζθαιεέν Διιεληθάο Γιψζζαο ηνπ ΔΚΠΑ κπνξεέ λα πξνζθΫξεη καζάκαηα εθκΪζεζεο 

ηεο γξαπηάο ΝΫαο Διιεληθάο γιψζζαο ζε θσθνχο θνηηεηΫο. Έρεη πξνβιεθζεέ, ψζηε, νη 

θνηηεηΫο κε θψθσζε ά βαξεθνΐα λα ππνβΪιινληαη ζην Γηδαζθαιεέν ζε γξαπηά εμΫηαζε, γηα λα 

αμηνινγεζεέ ην επέπεδν γλψζεο ηεο Διιεληθάο γξαπηάο γιψζζαο θαη λα εληΪζζνληαη ζε 

αληέζηνηρα Σκάκαηα εθκΪζεζάο ηεο.   

Δμέηαζε θνηηεηώλ κε δπζιεμία 

1. Δθαξκφδνληαη νη γεληθΫο Καηεπζπληάξηεο Οδεγέεο 4, 5, 6, 8 θαη 9.  

2. Οη θνηηεηΫο κε δπζιεμέα ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ πξνζθνκέζεη ζηνλ χκβνπιν Καζεγεηά 

πξφζθαηε γλσκΪηεπζε απφ Γεκφζην Ννζνθνκεέν πνπ λα βεβαηψλεη ηε δπζιεμέα, ψζηε λα 
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κε ιακβΪλνληαη ππφςε ηα νξζνγξαθηθΪ, γξακκαηηθΪ ά ζπληαθηηθΪ ηνπο ιΪζε.  

Οη Καηεπζπληάξηεο Οδεγέεο ζπληΪρζεθαλ απφ ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ 

ΔΚΠΑ θθ ΑζελΪ Εψληνπ–ηδΫξε, Καζεγάηξηα ζην Σκάκα Δθπαέδεπζεο & Αγσγάο ζηελ 

Πξνζρνιηθά Ζιηθέα, Αλαζηαζέα Καιαληδά–Αδέδη, Καζεγάηξηα ζην Σκάκα Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο &η Φπρνινγέαο, θαη Γεψξγην ΚνπξνππΫηξνγινπ, Αλαπιεξσηά Καζεγεηά ζην 

Σκάκα Πιεξνθνξηθάο & Σειεπηθνηλσληψλ, ζε ζπλεξγαζέα κε ηα ΠΪξεδξα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο 

Πξνζβαζηκφηεηαο-εθπξνζψπνπο ησλ ΦκεΑ θθ ηπιηαλφ Κπκπνπξφπνπιν, Πειαγέα 

ΠαπαληθνιΪνπ, Μαξέα Γθνπλέδνπ θαη ΔπΪγγειν ΑπγνπιΪ. ηε ζχληαμε απηψλ ησλ νδεγηψλ 

ειάθζεζαλ ππφςε αληέζηνηρεο νδεγέεο θαη πξαθηηθΫο πνπ εθαξκφδνπλ Ϊιια Παλεπηζηάκηα ζε 

δηεζλΫο επέπεδν.   

 

2.5.12 ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

Ζ Πξαθηηθά Άζθεζε απνηειεέ Ϋλα ζεκαληηθφ κΫξνο ηεο Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο θαζψο απηά 

αθνξΪ ζηελ επαθά θνηηεηψλ κε ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δέλαη Ϋλαο ηξφπνο ζχλδεζεο ηεο ζεσξέαο 

ζηελ πξΪμε. 

ΔπηκΫξνπο ζηφρνη ηεο Πξαθηηθάο Άζθεζεο εέλαη: 

 Ζ απφθηεζε κηαο πξψηεο εκπεηξέαο /πξνυπεξεζέαο ζρεηηθάο κε ην επΪγγεικα ά/ θαη ε 

επαγγεικαηηθά Ϋληαμε ζην ρψξν πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ε Πξαθηηθά Άζθεζε.  

 Ζ νπζηαζηηθφηεξε αθνκνέσζε ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο κΫζα απφ ηε δηαδηθαζέα ηεο 

επαγγεικαηηθάο επηζηεκνληθάο εμΪζθεζεο, ε αλΪδεημε ησλ δεμηνηάησλ ησλ αζθνπκΫλσλ θαη 

ε αλΪπηπμε επαγγεικαηηθάο ζπλεέδεζεο. 

 Ζ νκαιφηεξε κεηΪβαζε ησλ θνηηεηψλ απφ ην ρψξν ηεο πξνεηνηκαζέαο ηνπο ζην ρψξν 

ηεο παξαγσγάο, ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, ε εμνηθεέσζά ησλ θνηηεηψλ ηεο 

Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο κε ην εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ θαη ηηο απαηηάζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ρψξνπ, θαζψο θαη κε ηηο εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο θαη ην χςνο ησλ απνιαβψλ, φπσο 

δηακνξθψλνληαη ζηελ ειιεληθά πξαγκαηηθφηεηα. 

 Ζ θαιιηΫξγεηα επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηε δεκηνπξγηθά ζπλΪληεζε δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ θιΪδσλ θαη ε ελζΪξξπλζε ηεο απηελΫξγεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθάο 

επηλνεηηθφηεηαο ησλ αζθνπκΫλσλ. 

 Ζ δεκηνπξγέα ελφο δέαπινπ ακθέδξνκεο κεηΪδνζεο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ΗδξπκΪησλ 

Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο θαη παξαγσγηθψλ θνξΫσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζέα. 

 Ζ ελζσκΪησζε ησλ λΫσλ ηΪζεσλ θαη αλαγθψλ ηεο αγνξΪο εξγαζέαο θαη ηεο δάηεζεο γηα 

ζπγθεθξηκΫλεο εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ απνθνέησλ ζηα ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ πνπ 

πξνζθΫξνληαη απφ ηα Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο ηεο ρψξαο.  

Σα ζηνηρεέα γηα ην Ϋηνο 2009-2010 ζα επηζπλαθζνχλ ζηελ Ϋθζεζε γηα ην 2010-2011, επεηδά 

ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ μεθέλεζε επέζεκα απφ ην επηΫκβξην ηνπ 2010, Ϊξα ηα 

ζηνηρεέα εέλαη Ϊηππα θαη πηζαλψο αλαθξηβά. 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

83 

 

2.5.13 ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΤΝΓΔΖ 

1. Σν Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο δελ απνηειεέ επέζεκα, αθφκα, νξγαληθφ ηκάκα ησλ 

ππεξεζηψλ δνκψλ ηνπ ηδξχκαηνο, θαζφηη δελ Ϋρεη εληαρζεέ σο κνλΪδα ζην νξγαλφγξακκα 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ. Απφ ηελ αξρά ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ, ην 1996, Ϋσο θαη ζάκεξα ιεηηνπξγεέ 

απνθιεηζηηθΪ σο  ρξεκαηνδνηνχκελν κε Δζληθνχο θαη Κνηλνηηθνχο  πφξνπο πξφγξακκα. 

άκεξα ε ιεηηνπξγέα ηνπ εληΪζζεηαη ζην πιαέζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο 

«Δθπαέδεπζε θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε», Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 5 «ΑλαβΪζκηζε ησλ 

πζηεκΪησλ Αξρηθάο Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο θαη Δπαγγεικαηηθάο Δθπαέδεπζεο θαη 

χλδεζε ηεο Δθπαέδεπζεο κε ηελ ΑγνξΪ Δξγαζέαο ζηηο 3 ΠεξηθΫξεηεο ηαδηαθάο Δμφδνπ», 

Καηεγνξέα ΠξΪμεσλ «Γνκά Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκέαο  Παλεπηζηεκέσλ»,  κε θσδηθφ 

MIS 299925. 

2. Λφγσ ησλ αλσηΫξσ ζην Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο δελ απαζρνιεέηαη επηζάκσο 

θαλΫλα κΫινο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΚΠΑ. Σηο ππεξεζέεο ηνπο πξνζθΫξνπλ, α) κε 

δηΪζεζε απφ ην Σκάκα Πιεξνθνξηθάο & Σει/ληψλ 2 Ϊηνκα ΗΓΑΥ (ζπκβνπιεπηηθάο 

ππνζηάξημεο θαη ππνζηάξημε ζε ζΫκαηα ηερλνινγέαο) θαη β) Ϋλα Ϊηνκφ ΗΓΑΥ απφ ηε Γ/λζε 

Μερ/ζεο σο ζπληνληζηάο ηνπ Ϋξγνπ. Σα ππφινηπα κΫιε εέλαη ζπκβαζηνχρνη Ϋξγνπ. 

3. Οη θνξεέο κε ηνπο νπνένπο Ϋρεη ζπλεξγαζηεέ ην Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο εέλαη θαηΪ 

βΪζε δεκφζηνη (25 δεκφζηνη/5 ηδησηηθνέ). 

4. Ο βαζκφο ρξάζεο ηεο πιεξνθνξηθάο εέλαη ζε πςειφ επέπεδν. Σν γξαθεέν Ϋρεη 

δηθφ ηνπ site http://career-office.uoa.gr πνπ αλαπηχρζεθε θαη ζπληεξεέηαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθεένπ, ελψ φια ηα κΫιε ηνπ Ϋρνπλ πςειά ηθαλφηεηα ρξάζεο 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο αλΪινγα θπζηθΪ κε ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζην Ϋξγν (ρξάζε 

ειεθ.ηαρπδξνκεένπ, MS-Word, Excel, PowerPoint, πινάγεζε θαη αλαδάηεζε πιεξνθνξηψλ 

ζην δέθηπν, αλΪπηπμε θαη πινπνέεζε βΪζεσλ δεδνκΫλσλ, ζρεδηαζκφ θαη αλΪπηπμε portal, 

θιπ). 

 

 

http://career-office.uoa.gr/
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2.5.14 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΔ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 

 

Πίνακαρ 28: Γπαμμαηείερ Τμημάηυν 

 Σκάκα 

Αξηζκφο 
Τπαιιάισλ 

Μφληκνη - 
ΗΓΑΥ - 
χλνιν 

Αξηζκφο 
Γ.. 

ΘΫκαηα 
Βαζκφο 
Υξάζεο 

Πιεξνθνξηθάο 

Γεκνζηνπνέεζε 
Ζκεξ.Γηαηαμεο 

Γεκνζηνπνέεζε 
ΑπνθΪζεσλ-
Πξαθηηθψλ 

ΜΫζνδνο Δπηθχξσζεο 
Πξαθηηθψλ 

Θ
εν

ι
ν

γ
ηθ

ά
 

ρ
ν

ι
ά

 

Κνζκεηεέα 0 1 1       

Θενινγέαο 3 3 6 11 45 Ηθαλνπνηεηηθφο 
ΓηαλΫκεηαη ζε φια 
ηα κΫιε ηεο Γ.. 

ηε δηΪζεζε ησλ 
ελδηαθεξνκΫλσλ. 

Ν.2083/92, επηκΫιεηα θαη 
ζχληαμε απφ ην 

γξακκαηΫα θαη ηνλ 
πξφεδξν. 

Κνηλσληθάο 
Θενινγέαο 

3 3 6 18 56 Ηθαλνπνηεηηθφο 
ΣνπιΪρηζηνλ 48 

ψξεο πξηλ ζηα κΫιε 
ηεο Γ.. 

Δθφζνλ δεηεζνχλ 
εγγξΪθσο εέλαη ζηε 

δηΪζεζε ησλ 
ελδηαθεξνκΫλσλ. 

Ν.2083/92, επηκΫιεηα θαη 
ζχληαμε απφ ην 

γξακκαηΫα θαη ηνλ 
πξφεδξν. 

Ν
Ο

Π
Δ

 

Κνζκεηεέα 0 1 1       

Ννκηθάο 7 13 20 9 101 ΜΫγηζηνο 

8 κΫξεο πξηλ ζε φια 
ηα κΫιε ηεο 

ζπλΫιεπζεο ά ζηα 
κΫιε ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ ζε 
πεξέπησζε 
εθινγψλ. 

Δθφζνλ δεηεζνχλ 
εγγξΪθσο εέλαη ζηε 

δηΪζεζε ησλ 
ελδηαθεξνκΫλσλ. 

ΚΪζε ζΫκα επηθπξψλεηαη 
απζεκεξφλ απφ ηε Γ.. 

Οηθνλνκηθψλ 
Δπηζηεκψλ 

5 7 12 10 72+40 ΜΫγηζηνο 
ε φια ηα κΫιε ΓΔΠ 

κέα εβδνκΪδα 
λσξέηεξα. 

Σα πξαθηηθΪ εέλαη 
ζηε δηΪζεζε φισλ. 

Οη θξέζεηο & νη 
εμειέμεηο αλαξηψληαη 

ζηελ ηζηνζειέδα. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

Πνιηηηθάο 
Δπηζηάκεο & 

Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο 

1 10 11 7 126 ΜΫγηζηνο 
ηνπο θαηΪ λφκνλ 

κεηΫρνληεο κέα 
εβδνκΪδα λσξέηεξα 

Δθφζνλ δεηεζνχλ ά 
ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ ρξεηΪδνληαη 
δηεθπεξαέσζε. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

Ηα
ηξ

ηθ

ά
 


ρ
ν

ι
ά

 

Ηαηξηθάο 10 14 24 5 91 ΜΫγηζηνο 
Ν.2690/99 

δεκνζηνπνηεέηαη 
ηνπιΪρηζηνλ 48 

Δθφζνλ δεηεζνχλ 
εγγξΪθσο εέλαη ζηε 

δηΪζεζε ησλ 

Ν.2083/92, επηκΫιεηα θαη 
ζχληαμε απφ ην 

γξακκαηΫα θαη ηνλ 
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 Σκάκα 

Αξηζκφο 
Τπαιιάισλ 

Μφληκνη - 
ΗΓΑΥ - 
χλνιν 

Αξηζκφο 
Γ.. 

ΘΫκαηα 
Βαζκφο 
Υξάζεο 

Πιεξνθνξηθάο 

Γεκνζηνπνέεζε 
Ζκεξ.Γηαηαμεο 

Γεκνζηνπνέεζε 
ΑπνθΪζεσλ-
Πξαθηηθψλ 

ΜΫζνδνο Δπηθχξσζεο 
Πξαθηηθψλ 

ψξεο πξηλ ζηα κΫιε 
ηνπ νξγΪλνπ. 

ελδηαθεξνκΫλσλ. πξφεδξν. 

Φ
ηι

ν
ζ

ν
θ

ηθ
ά

 
ρ
ν

ι
ά

 

Κνζκεηεέα 0 0 0       

Φηινινγέαο 5 3 8 10+7 5 Μ.Ο. ΜΫγηζηνο 

ΖιεθηξνληθΪ θαη 
εγγξΪθσο ζηα κΫιε 

θαη ζηνπο 
εθιΫθηνξεο. 

ηε δηΪζεζε ησλ 
ελδηαθεξνκΫλσλ. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

Ηζηνξέαο θαη 
Αξραηνινγέαο 

2 3 5 9 76 ΜΫγηζηνο 

Ν.2690/99 
δεκνζηνπνηεέηαη 
ηνπιΪρηζηνλ 48 

ψξεο πξηλ ζηα κΫιε 
ΓΔΠ θαη 

εθπξνζψπνπο 
ΔΣΔΠ-θνηηεηψλ-
κεηαπηπρηαθψλ 

ηνπο αξκφδηνπο 
θνξεέο αλΪινγα κε 
ην αληηθεέκελφ ηνπο 

θαη ζηνπο Ϊκεζα 
ελδηαθεξφκελνπο. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

ΦΠΦ 5 6 11 5 8 Μ.Ο. ΜΫγηζηνο 

1 εβδνκΪδα πξηλ 
ζηα κΫιε ηεο Γ.. ά 

ζηα κΫιε ηνπ 
εθιεθηνξηθνχ αλ 

ππΪξρεη. 

ηα αξκφδηα ηκάκαηα 
ηνπ ΔΚΠΑ 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

Αγγιηθάο 
Γιψζζαο & 
Φηινινγέαο 

3 3 6 11+10 48+64 ΜΫγηζηνο 

10-20 κΫξεο πξηλ 
ζηα κΫιε ηεο Γ.. ά 

ζηα κΫιε ηνπ 
εθιεθηνξηθνχ αλ 

ππΪξρεη. 

ηελ ηζηνζειέδα. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

Γαιιηθάο 
Γιψζζαο & 
Φηινινγέαο 

4 4 8 11+10 
56+50+

7 
ΜΫγηζηνο 

5-10 κΫξεο πξηλ ζε 
φια ηα κΫιε. ηα 

κΫιε ΓΔΠ 
απνζηΫιιεηαη θαη 
ειεθηξνληθΪ. Γηα 

ηνπο θνηηεηΫο 
αλαξηΪηαη ζηηο 
Πηλαθέδεο ηεο 
Γξακκαηεέαο. 

ε φινπο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο 
ελψ ηα θνηηεηηθΪ 

ζΫκαηα αλαξηψληαη 
ζηηο Πηλαθέδεο θαη 
ζηελ ηζηνζειέδα. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

Γεξκαληθάο 1 2 3 16 103 ΜΫγηζηνο 8 κΫξεο πξηλ Οη απνθΪζεηο Ν.2083/92, επηκΫιεηα θαη 
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 Σκάκα 

Αξηζκφο 
Τπαιιάισλ 

Μφληκνη - 
ΗΓΑΥ - 
χλνιν 

Αξηζκφο 
Γ.. 

ΘΫκαηα 
Βαζκφο 
Υξάζεο 

Πιεξνθνξηθάο 

Γεκνζηνπνέεζε 
Ζκεξ.Γηαηαμεο 

Γεκνζηνπνέεζε 
ΑπνθΪζεσλ-
Πξαθηηθψλ 

ΜΫζνδνο Δπηθχξσζεο 
Πξαθηηθψλ 

Γιψζζαο & 
Φηινινγέαο 

απνζηΫιιεηαη 
ειεθηξνληθΪ ά ζε 
Ϋληππε κνξθά ζε 
φια ηα κΫιε ηεο 

ζπλΫιεπζεο. 

απνζηΫιινληαη ζηηο 
ππεξεζέεο θαη εέλαη 

πξνζβΪζηκεο ζε 
θΪζε ελδηαθεξφκελν. 
Πξνθπξάμεηο ζΫζεσλ 

θαη γεληθΪ ζΫκαηα 
δεκνζηνπνηνχληαη 
ζηελ ηζηνζειέδα. 

ζχληαμε απφ ην 
γξακκαηΫα θαη ηνλ 

πξφεδξν. 

Ηηαιηθάο 
Γιψζζαο & 
Φηινινγέαο 

0 2 2 8+11 
~50 + 
~20 

Ηθαλνπνηεηηθφο
. ΥξεηΪδεηαη 
πεξαηηΫξσ 

επηκφξθσζε 
ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

Π.Γ.160/3-11-08, 
δηαλΫκεηαη ζε φια 

ηα κΫιε ηνπ 
νξγΪλνπ 

ηνπιΪρηζηνλ 8 
κΫξεο πξηλ. 

ΑλΪξηεζε ζεκΪησλ 
ζην δηαδέθηπν, 

απνζπαζκαηηθΪ 
πξαθηηθΪ ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ά 
εθφζνλ δεηεζνχλ. 

Ν.2083/92, επηκΫιεηα θαη 
ζχληαμε απφ ην 

γξακκαηΫα θαη ηνλ 
πξφεδξν. 

Ηζπαληθάο 
Γιψζζαο & 
Φηινινγέαο 

Θεαηξηθψλ 
πνπδψλ 

1 2 3 10 26+19 ΜΫγηζηνο 

ΣνπιΪρηζηνλ 48 
ψξεο πξηλ θαη ζε 

πεξέπησζε 
εθινγψλ 8 κΫξεο 

πξηλ. 
Δλεκεξψλνληαη ηα 

κΫιε ηεο Γ.. 
ηειεθσληθΪ, κε θαμ 

ά ειεθηξνληθΪ. 

Γεκνζηεχνληαη ζηελ 
ηζηνζειέδα φζα 

ζΫκαηα αθνξνχλ 
ηνπο θνηηεηΫο. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

Μνπζηθψλ 
πνπδψλ 

2 2 4 7+6 
~84 + 
~54 

Ηθαλνπνηεηηθφο 
ζην κΫηξν ηεο 
ππΪξρνπζαο 
ππνδνκάο ζε 
αλζξψπηλν 
δπλακηθφ. 

Π.Γ.160/3-11-08, 
δηαλΫκεηαη ζε φια 

ηα κΫιε ηνπ 
νξγΪλνπ 

ηνπιΪρηζηνλ 8 
κΫξεο πξηλ. 

ΑλΪξηεζε ζεκΪησλ 
ζην δηαδέθηπν, 

απνζπαζκαηηθΪ 
πξαθηηθΪ ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ά 
εθφζνλ δεηεζνχλ. 

Ν.2083/92, επηκΫιεηα θαη 
ζχληαμε απφ ην 

γξακκαηΫα θαη ηνλ 
πξφεδξν. 

Σνπξθηθψλ & 
χγρξνλσλ 
Αζηαηηθψλ 
πνπδψλ 

1 0 1 6 62 Ηθαλνπνηεηηθφο 

ηα κΫιε ηεο Π.Γ.. 
ηνπ ηκάκαηνο εληφο 
εκεξνκεληψλ πνπ 
επηβΪιεη ν λφκνο. 

ηελ ηζηνζειέδα θαη 
απνζπΪζκαηα ζε 
ζρεηηθΫο κε απηΪ 

ππεξεζέεο ηνπ ΔΚΠΑ 

Απφ ην γξακκαηΫα θαη ηνλ 
πξφεδξν. 
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 Σκάκα 

Αξηζκφο 
Τπαιιάισλ 

Μφληκνη - 
ΗΓΑΥ - 
χλνιν 

Αξηζκφο 
Γ.. 

ΘΫκαηα 
Βαζκφο 
Υξάζεο 

Πιεξνθνξηθάο 

Γεκνζηνπνέεζε 
Ζκεξ.Γηαηαμεο 

Γεκνζηνπνέεζε 
ΑπνθΪζεσλ-
Πξαθηηθψλ 

ΜΫζνδνο Δπηθχξσζεο 
Πξαθηηθψλ 


ρ
ν

ι
ά

 Θ
εηηθ

ψ
λ
 Δ

π
ηζ

ηε
κ

ψ
λ
 

Κνζκεηεέα 0 1 1       

Φπζηθάο 4 3 7 27-15 
120+12

4 
ΜΫγηζηνο 

6 κΫξεο πξηλ ζε φια 
ηα κΫιε θαη ζηελ 

ηζηνζειέδα. 
ηελ ηζηνζειέδα. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

Υεκεέαο 4 2 6 20 111 ΜΫγηζηνο 

ηα κΫιε ηεο Γ.. 
θαη κΫζσ e-mail θαη 
αιιεινγξαθέαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο 
εθινγψλ. 

ε κνξθά 
αλαθνηλψζεσλ ζηνλ 

πέλαθα ηνπ 
ηκάκαηνο. Οη 

πξνθπξάμεηο ζΫζεσλ 
κειψλ ΓΔΠ 

δεκνζηνπνηάζεθαλ 
θαη ζην δηαδέθηπν. 

Ν.2083/92, επηκΫιεηα θαη 
ζχληαμε απφ ην 

γξακκαηΫα θαη ηνλ 
πξφεδξν. 

Μαζεκαηηθψ
λ 

4 6 10 18 170 ΜΫγηζηνο 

ΣνπιΪρηζηνλ 48 
ψξεο πξηλ θαη ζε 

πεξέπησζε 
εθινγψλ 8 κΫξεο 

πξηλ. ΓηαλΫκεηαη ζε 
φια ηα κΫιε ΓΔΠ 
θαη απνζηΫιιεηαη 
ειεθηξνληθΪ ζηα 

κΫιε ηεο Γ.. 

ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο 

πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη 
αηηάκαηα. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

Βηνινγέαο 4 3 7 15+14 
102+11

8 
ΜΫγηζηνο 

ΣνπιΪρηζηνλ 48 
ψξεο πξηλ ζηα κΫιε 

ηεο Γ.. θαη ζε 
πεξέπησζε 

εθινγψλ 15 κΫξεο 
πξηλζηα κΫιε ηνπ 

εθιεθηνξηθνχ. 

Άκεζα ζην e-class 
θαη ζηε Γηαχγεηα. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

Γεσινγέαο & 
ΓεσπεξηβΪιι

νληνο 
2 6 8 8 79 ΜΫγηζηνο 

ΓηαλΫκεηαη ζε 
Ϋληππε κνξθά ζε 
φια ηα κΫιε ηνπ 

νξγΪλνπ 
ηνπιΪρηζηνλ 3 

κΫξεο πξηλ ά 20 

Δθφζνλ δεηεζνχλ 
εέλαη ζηε δηΪζεζε 

ησλ 
ελδηαθεξνκΫλσλ. 

ΚΪζε ζΫκα επηθπξψλεηαη 
απζεκεξφλ απφ ηε Γ.. 
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 Σκάκα 

Αξηζκφο 
Τπαιιάισλ 

Μφληκνη - 
ΗΓΑΥ - 
χλνιν 

Αξηζκφο 
Γ.. 

ΘΫκαηα 
Βαζκφο 
Υξάζεο 

Πιεξνθνξηθάο 

Γεκνζηνπνέεζε 
Ζκεξ.Γηαηαμεο 

Γεκνζηνπνέεζε 
ΑπνθΪζεσλ-
Πξαθηηθψλ 

ΜΫζνδνο Δπηθχξσζεο 
Πξαθηηθψλ 

κΫξεο ζηα κΫιε ηνπ 
εθιεθηνξηθνχ ζε 

πεξέπησζε 
εθινγψλ. 

Πιεξνθνξηθά
ο & 

Σειεπηθνηλσ
ληψλ 

5 8 13 14+11 36+57 ΜΫγηζηνο 

4 εξγΪζηκεο κΫξεο 
πξηλ, ειεθηξνληθΪ, 
ζηα κΫιε ηεο Γ.. 
θαη νη απνθΪζεηο 

ζην δηαδέθηπν. 

ηελ ηζηνζειέδα. 
Απφ ηε Γ.. θαη νη 

απνθΪζεηο αλαξηψληαη 
ζηελ ηζηνζειέδα. 

Α
λ
εμΪ

ξ
ηε

ηα
 Σ

κ
ά

κ
α

ηα
 

Οδνληηαηξηθά
ο 

2 4 6 8 119 ΜΫγηζηνο 

ε Ϋληππε κνξθά 
ζε φια ηα κΫιε ηεο 
Γ.. θαη ηνπο Ϊκεζα 
εδηαθεξφκελνπο θαη 

αλαξηΪηαη ζηε 
ηζηνζειέδα. 

ηελ ηζηνζειέδα θαη 
ηε Γηαχγεηα φζα 
νξέδεη ν λφκνο. 

Ν.2083/92, επηκΫιεηα θαη 
ζχληαμε απφ ην 

γξακκαηΫα θαη ηνλ 
πξφεδξν. 

Φαξκαθεπηηθ
άο 

4 1 5 8 133 ΜΫγηζηνο 

5-20 κΫξεο πξηλ, 
ζηα κΫιε ηεο Γ.. 
θαη ηνπο Ϊκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο. 

Γελ 
δεκνζηνπνηνχλην ην 

09-10 

Ν.2083/92, επηκΫιεηα θαη 
ζχληαμε απφ ην 

γξακκαηΫα θαη ηνλ 
πξφεδξν. 

Ννζειεπηηθά
ο 

0 7 7 9 191 ΜΫγηζηνο 

Ν.2690/99 
δεκνζηνπνηεέηαη 
ηνπιΪρηζηνλ 48 

ψξεο πξηλ ζηα κΫιε 
ΓΔΠ θαη 

εθπξνζψπνπο 
ΔΣΔΠ-θνηηεηψλ-
κεηαπηπρηαθψλ 

ηνπο αξκφδηνπο 
θνξεέο θαη ζηνπο 

Ϊκεζα 
ελδηαθεξφκελνπο 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ζπληΪζζεηαη απφ ην 

γξακκαηΫα θαη 
επηθπξψλεηαη απφ ηνλ 

πξφεδξν 

ΣΔΑΠΖ 4 12 16 12 105+55 ΜΫγηζηνο 

7 κΫξεο πξηλ ζηα 
κΫιε κΫζσ e-mail 
θαη πηλαθέδσλ ηνπ 

Σκάκαηνο 

ΑπνζπΪζκαηα ζηνπο 
Ϊκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο θαη 
ζηηο πηλαθέδεο ηνπ 
Σκάκαηνο ά ζηελ 

ηζηνζειέδα. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 
γξακκαηΫα θαη ηνλ 

πξφεδξν. 

ΔΜΜΔ 7 3 10 8 
7-14 
Μ.Ο. 

ΜΫγηζηνο 
Ν.2690/99 

δεκνζηνπνηεέηαη 
ηα κΫιε ηεο Γ.., 
ζηνπο θνηηεηηθνχο 

Απφ ηε Γ.. αθνχ Ϋρνπλ 
γξαθεέ, ππνγξαθεέ θαη 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

 Σκάκα 

Αξηζκφο 
Τπαιιάισλ 

Μφληκνη - 
ΗΓΑΥ - 
χλνιν 

Αξηζκφο 
Γ.. 

ΘΫκαηα 
Βαζκφο 
Υξάζεο 

Πιεξνθνξηθάο 

Γεκνζηνπνέεζε 
Ζκεξ.Γηαηαμεο 

Γεκνζηνπνέεζε 
ΑπνθΪζεσλ-
Πξαθηηθψλ 

ΜΫζνδνο Δπηθχξσζεο 
Πξαθηηθψλ 

ηνπιΪρηζηνλ 48 
ψξεο πξηλ ζηα κΫιε 

ηνπ νξγΪλνπ. 

ζπιιφγνπο, ζε θΪζε 
ελδηαθεξφ-κελν θαη 

ζε ζρεηηθΫο 
ππεξεζέεο ηνπ ΔΚΠΑ 

θαηΪ πεξέπησζε. 

κνηξαζηεέ ζε φια ηα κΫιε. 

ΣΔΦΑΑ 7 3 10 12+11 
5ΜΟ+7

ΜΟ 
ΜΫγηζηνο 

πκθσλα κε ηηο 
νξηζκΫλεο απφ ην 
λφκν πξνζεζκέεο 
ζηα κΫιε ηεο Γ.. 
θαη ηνπο Ϊκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο, 
ελψ πξνεγεέηαη 

ηειεθσληθά 
ελεκΫξσζε. 

Σα πξαθηηθΪ εέλαη 
ζηε δηΪζεζε φισλ 

ησλ 
ελδηαθεξνκΫλσλ. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

ΠΣΓΔ 4 10 14 14 
5-6 

Μ.Ο. 
ΜΫγηζηνο 

ηα κΫιε, 
ηνπιΪρηζηνλ 3 

κΫξεο πξηλ θαη 8 
κΫξεο πξηλ ζε 

πεξέπησζε 
εθιεθηνξηθνχ. 

ΑπνζπΪζκαηα ζηνπο 
Ϊκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο θαη 
ζηηο πηλαθέδεο ηνπ 
Σκάκαηνο ά ζηελ 

ηζηνζειέδα. 

Ν.2083/92, επηκΫιεηα θαη 
ζχληαμε απφ ην 

γξακκαηΫα θαη ηνλ 
πξφεδξν. 

ΜΗΘΔ 4 3 7 7 35 ΜΫγηζηνο 

8 κΫξεο πξηλ 
απνζηΫιιεηαη ζε 
φια ηα κΫιε ηεο 

ζπλΫιεπζεο. 

Σα θνηηεηηθΪ ζΫκαηα 
αλαξηψληαη ζηελ 
ηζηνζειέδα ελψ ηα 
πξαθηηθΪ εέλαη ζηε 
δηΪζεζε φισλ ησλ 
ελδηαθεξνκΫλσλ. 

Ν.2690/99 αξ.15, 
ππνγξαθά απφ ην 

γξακκαηΫα θαη απφ ηνλ 
πξφεδξν. 

ΚαηΪ ηελ επηθνηλσλέα κε ηηο γξακκαηεέεο ησλ ΣκεκΪησλ πξνΫθπςαλ επέζεο ηα εμάο ζρφιηα:  

o Δέλαη απαξαέηεηε ε καγλεηνθψλεζε γηα ηελ θαηαγξαθά πξαθηηθψλ, ε νπνέα εέλαη ηδηαέηεξα ρξνλνβφξα . 

o Σν Παλεπηζηάκην ζα πξΫπεη λα παξΫρεη θεληξηθΪ ρψξν γηα απνζάθεπζε ησλ ςεθηαθψλ αξρεέσλ, αθελφο γηα ηελ πεξέπησζε 

θαηαζηξνθάο θαη αθεηΫξνπ γηα ην Ηζηνξηθφ Αξρεέν ηνπ Ηδξχκαηνο.  
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2.5.15  ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

Σν Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ πινπνηεέ κΫζσ θνηλνηηθψλ θαη Ϊιισλ 

πξνγξακκΪησλ, κεγΪιν αξηζκφ αλαπηπμηαθψλ θαη εξεπλεηηθψλ Ϋξγσλ, θαζψο θαη Ϋξγσλ 

παξνράο ππεξεζηψλ, ηα νπνέα ζπκβΪιινπλ ζηελ αλΪπηπμε ησλ ππνδνκψλ ηνπ, ηελ ελέζρπζε 

ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο Ϋξεπλαο, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ, ηελ εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ, θαζψο θαη ηελ ελέζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ. 

Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιχηεξα ηα θνλδχιηα γηα ηελ Ϋξεπλα, αιιΪ θαη γηα λα αμηνπνηεζνχλ 

ηα απνηειΫζκαηΪ ηεο πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ιεηηνπξγεέ ζην Παλεπηζηάκην 

Αζελψλ ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιέσλ Έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 

432/81, φπσο απηΫο ηξνπνπνηάζεθαλ απφ ηελ Κνηλά Γηππνπξγηθά Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ ΚΑ/679 (ΦΔΚ 826 Β‘/10.9.96) θαη ε 

νπνέα θπξψζεθε κε λφκν (Ν. 3794/2009, ΦΔΚ 156 Α‘) θαη ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε κε ην 

Ν.3848/2009 (ΦΔΚ Α‘ 71/2010). θνπφο έδξπζάο ηνπ εέλαη ε δηΪζεζε θαη ε δηαρεέξηζε 

θνλδπιέσλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ νπνηαδάπνηε πεγά θαη πξννξέδνληαη γηα ηελ θΪιπςε 

δαπαλψλ απαξαέηεησλ γηα ηηο αλΪγθεο ησλ Ϋξγσλ πνπ αλαιακβΪλεη λα πινπνηάζεη.  

Ο ΔΛΚΔ ηνπ ΔΚΠΑ εθαξκφδεη ην χζηεκα Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο πνπ θαιχπηεη ηηο 

απαηηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2008 «πζηάκαηα Γηαρεέξηζεο ηεο Πνηφηεηαο – 

Απαηηάζεηο» θαη ζηνρεχεη ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ πςειάο πνηφηεηαο θαη ζηε ζπλερά 

παξαθνινχζεζε θαη ππνζηάξημε ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ θαηΪ ηε δηαρεέξηζε ησλ Ϋξγσλ 

ψζηε λα επηηπγρΪλεηαη ε ηθαλνπνέεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπο.  

Ζ Γηνέθεζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ αζθεέηαη απφ ηελ Δπηηξνπά Δθπαέδεπζεο, Δξεπλψλ 

θαη Γηαρεέξηζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ αηξεηνέ εθπξφζσπνη φισλ ησλ ΣκεκΪησλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο. Δθηφο ησλ θαζεθφλησλ ηάξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο ζηε δηαρεέξηζε ηνπ Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιέσλ Έξεπλαο, ε Δπηηξνπά Δξεπλψλ Ϋρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ επηζηεκνληθφ 

Ϋιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη ηελ αξσγά ηεο πγθιάηνπ θαη ησλ Πξπηαληθψλ 

Αξρψλ ζηε ρΪξαμε θαη πινπνέεζε ηεο εξεπλεηηθάο πνιηηηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ. ΜΫξηκλα ηεο 

Δπηηξνπάο Δξεπλψλ εέλαη λα πξνζεγγέζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνπο εξεπλεηΫο ηεο 

Παλεπηζηεκηαθάο Κνηλφηεηαο θαη λα επηδηψμεη ηε ζπλεξγαζέα ηνπο ψζηε λα εληζρπζεέ ε 

εξεπλεηηθά πνιηηηθά ηνπ ηδξχκαηνο θαη λα επηηεπρζεέ ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγέα ηνπ 

Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ πξνο φθεινο ηεο Έξεπλαο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ. 

ην Ϋξγν ηεο, ε Δπηηξνπά Δξεπλψλ ζπλεπηθνπξεέηαη απφ ηε Γξακκαηεέα ηεο Δπηηξνπάο 

Δξεπλψλ, ε νπνέα κεξηκλΪ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ απνθΪζεψλ ηεο θαη ηε ινγηζηηθά θαη 

δηαρεηξηζηηθά θέλεζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. Ζ Γξακκαηεέα ηεο Δπηηξνπάο Δξεπλψλ 

ζηειερψλεηαη απφ Ϋκπεηξν θαη εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ γηα ηελ δηαρεέξηζε εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ. Ο αξηζκφο ησλ ππαιιάισλ πνπ απαζρνιάζεθαλ ζηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. γηα ηελ 

πεξένδν 2005-2010 δέλεηαη απφ ηνλ παξαθΪησ πέλαθα. 

Πίνακαρ 29:ΔΛΚΔ 1 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΣΟΝ ΔΛΚΔ 

2005 73 
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ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΣΟΝ ΔΛΚΔ 

2006 76 

2007 92 

2008 105 

2009 111 

2010 107 

ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα ηνπ πιάζνπο ησλ απαζρνινχκελσλ ζπκπεξηιακβΪλνληαη νη 

ππΪιιεινη ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ (Υξ. ΛαδΪ θαη Παλεπηζηεκηφπνιεο), νη ππΪιιεινη ηνπ θιηκαθένπ ηνπ 

Δπθιεηδεένπ θαζψο θαη νη ππΪιιεινη ηνπ Γξαθεένπ ΓηακεζνιΪβεζεο. 

Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκΫλσλ ζε εξεπλεηηθΪ Ϋξγα πνπ δηαρεηξέζηεθε ν Δ.Λ.Κ.Δ. γηα ηελ 

πεξένδν 2005-2010 δέλεηαη απφ ηνλ παξαθΪησ πέλαθα: 

Πίνακαρ 30: ΔΛΚΔ 2 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖΚΔ 

2005 4.870 

2006 4.870 

2007 5.062 

2008 5.950 

2009 6.595 

2010 3.330 

ΚαηΪ ηελ πνιπεηά ιεηηνπξγέα ηνπ, ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιέσλ Έξεπλαο δηαρεηξέδεηαη 

πεξέπνπ 10.500 εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ πινπνηνχλ ηα κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηα 

νπνέα Ϊπηνληαη φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδέσλ. Ζ θαηαλνκά ησλ εξεπλψλ αλΪ 

πξνυπνινγηζκφ, αλΪ θνξΫα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλΪ Σκάκαησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ 

δέλεηαη ζηνπο παξαθΪησ πέλαθεο: 

Πίνακαρ 31: ΔΛΚΔ 3 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΝΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ (2007-2010) 

1€ ΔΧ 50.000€ 2.504 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΝΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ (2007-2010) 

50.001€ ΔΧ 100.000€ 475 

100.001€ ΔΧ 500.000€ 516 

500.001€ ΔΧ 1.000.000€ 90 

1.000.001€ ΔΧ 2.500.000€ 31 

2.500.001€ ΔΧ 5.000.000€ 12 

5.000.001€ ΔΧ 10.000.000€ 4 

ΠΑΝΧ ΑΠΟ 10.000.000€ 3 

ΤΝΟΛΟ 3.635 

 

Πίνακαρ 32: ΔΛΚΔ 4 

 

Πίνακαρ 33: ΔΛΚΔ 5 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΝΑ ΦΟΡΔΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ (2007-2010) 

ΦΟΡΔΑ 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΛΖΘΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΖΡΗΞΖ 
123.999.908,55 770 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 57.434.442,72 283 

ΛΟΗΠΟΗ ΓΖΜΟΗΟΗ ΦΟΡΔΗ 

ΚΑΗ ΟΣΑ 
45.943.316,80 247 

ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΡΗΣΟΗ 162.246.378,63 1.022 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΛΚΔ 7.647.545,06 1.313 

ΤΝΟΛΟ 397.271.591,76 3.635 
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ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΠΛΖΘΟ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ 
ΠΛΖΘΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

Παξνρά 
Τπεξεζηψλ ηνπ 

ΔΚΠΑ ζην πιαέζην 
πινπνέεζεο Ϋξγσλ 

ΚΠ 

34.043.052,41 9 1.587 

ΚεληξηθΫο ΓξΪζεηο 
ηνπ ΔΚΠΑ ζην 

πιαέζην 
πινπνέεζεο Ϋξγσλ 

ΚΠ 

3.821.113,83 13 66 

ΚεληξηθΪ 
ΔξεπλεηηθΪ Έξγα 

ΔΚΠΑ 
19.397.443,39 17 476 

Ηαηξηθά ρνιά 148.826.620,77 1.231 3.524 

Σκάκα Αγγιηθάο 
Γιψζζαο & 
Φηινινγέαο 

9.641.244,06 56 319 

Σκάκα Βηνινγέαο 9.941.052,40 181 222 

Σκάκα Γαιιηθάο 
Γιψζζαο & 
Φηινινγέαο 

694.448,27 26 112 

Σκάκα Γεξκαληθάο 
Γιψζζαο & 
Φηινινγέαο 

1.494.932,80 19 47 

Σκάκα Γεσινγέαο & 
ΓεσπεξηβΪιινληνο 

13.803.921,24 239 558 

Σκάκα 
Δθπαέδεπζεο θαη 

Αγσγάο ζηελ 
Πξνζρνιηθά Ζιηθέα 

9.610.379,36 41 126 

Σκάκα 
Δπηθνηλσλέαο θαη  
ΜΫζσλ Μαδηθάο 

ΔλεκΫξσζεο 

1.881.167,87 37 209 

Σκάκα Δπηζηάκεο 
Φπζηθάο Αγσγάο & 

Αζιεηηζκνχ 
1.689.002,79 86 149 

Σκάκα Θεαηξηθψλ 
πνπδψλ 

741.987,53 19 102 

Σκάκα Θενινγέαο 711.359,62 15 24 

Σκάκα Ηζηνξέαο 
Αξραηνινγέαο 

2.615.124,55 93 616 

Σκάκα Ηηαιηθάο 
Γιψζζαο & 
Φηινινγέαο 

1.012.196,17 26 37 

Σκάκα Κνηλσληθάο 
Θενινγέαο 

175.658,42 17 9 

Σκάκα 
Μαζεκαηηθνχ 

2.011.318,08 87 139 

Σκάκα 
Μ .Η .Θ. Δ 

3.599.056,25 63 223 

Σκάκα Μνπζηθψλ 
πνπδψλ 

622.379,87 22 25 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΠΛΖΘΟ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ 
ΠΛΖΘΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ 

Σκάκα Ννκηθάο 1.466.960,30 47 86 

Σκάκα 
Ννζειεπηηθάο 

2.988.651,23 68 152 

Σκάκα 
Οδνληηαηξηθάο 

10.609.011,00 100 234 

Σκάκα 
Οηθνλνκηθψλ 
Δπηζηεκψλ 

23.767.878,90 94 1.258 

Σκάκα 
Παηδαγσγηθνχ 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

5.090.609,93 54 163 

Σκάκα 
Πιεξνθνξηθάο θαη 
Σειεπηθνηλσληψλ 

33.914.519,08 221 986 

Σκάκα Πνιηηηθάο 
Δπηζηάκεο θαη 

Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο 

3.244.214,81 61 228 

Σκάκα ιαβηθψλ 
πνπδψλ 

44.522,37 2 0 

Σκάκα Σνπξθηθψλ 
θαη χγρξνλσλ 

Αζηαηηθψλ 
πνπδψλ 

2.454.825,73 7 18 

Σκάκα 
Φαξκαθεπηηθάο 

8.500.133,69 139 387 

Σκάκα Φηινινγέαο 917.054,46 48 205 

Σκάκα Φηινζνθέαο 
Παηδαγσγηθάο 
Φπρνινγέαο 

13.521.298,97 72 316 

Σκάκα Φπζηθάο 12.838.249,52 259 513 

Σκάκα Υεκεέαο 11.580.202,09 166 321 

ΤΝΟΛΟ 397.271.591,76 3.635 13.437 

 

Ο ΔΛΚΔ ηεξεέ ζεσξεκΫλα βηβιέα Γ θαηεγνξέαο ηα νπνέα ελεκεξψλνληαη κε βΪζε ηηο αξρΫο 

ηνπ Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδένπ  θαη ηνπ Κ.Β... ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ππεξεζέαο εέλαη θαη ε 

ηάξεζε ηνπ Μεηξψνπ Παγέσλ. Σν ινγηζκηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη Ϋρεη δεκηνπξγεζεέ 

απφ ην ηκάκα κεραλνξγΪλσζεο ηνπ ΔΛΚΔ πξνζαξκνζκΫλν ζηηο αλΪγθεο θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο 

ππεξεζέαο. ε φ,ηη αθνξΪ ζην βαζκφ ρξάζεο πιεξνθνξηθάο, απηφο εέλαη 100%, ελψ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ελδνεπηρεηξηζηαθΪ ζεκηλΪξηα γηα ηελ δηαξθά ελεκΫξσζε θαη εθπαέδεπζε 

ησλ εξγαδνκΫλσλ ηνπ, ζε ζΫκαηα λΫσλ ηερλνινγηψλ. 

Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ ΔΚΠΑ γηα ηε πεξένδν 2005-2009 αλΫξρεηαη ζε 

283.228.817,38 ΔΤΡΧ. ΑλαιπηηθΪ γηα ηα Ϋηε 2005-2010 ηα ζηνηρεέα δέλνληαη ζηνλ παξαθΪησ 

πέλαθα: 
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Πίνακαρ 34: ΔΛΚΔ 6 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΛΚΔ 

2005 56.986.323,95 

2006 52.424.625,96 

2007 57.741.310,94 

2008 73.037.802,79 

2009 43.038.753,74 

2010 (πξνθχπηεη απφ ηα κΫρξη ζάκεξα πξνζσξηλΪ ηζνδχγηα ηνπ 

Ϋηνπο, αθνχ δελ Ϋρνπλ νινθιεξσζεέ νη εγγξαθΫο ηνπ Ηζνινγηζκνχ.) 
42.010.831,16 

 

2.5.16 ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ 

Σν Γξαθεέν ΓηακεζνιΪβεζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ 

δεκηνπξγάζεθε ην 1996 κε επζχλε ηεο Δπηηξνπάο Δξεπλψλ ζηα πιαέζηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

ΔΠΔΣ ΗΗ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγέαο θαη πινπνηεέ ελΫξγεηεο πνπ 

βνεζνχλ ζηε δηαζχλδεζε Ϋξεπλαο θαη παξαγσγάο. ΠαξΫρεη ηε ζεκαληηθά ππεξεζέα ηεο 

εδξαέσζεο ζηελάο ζρΫζεο κεηαμχ ηνπ Παλεπηζηεκένπ θαη ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Κφζκνπ. Kαη‘ 

επΫθηαζε, πξνσζεέ θαη αμηνπνηεέ ηα απνηειΫζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ πνπ παξΪγεηαη απφ 

ηελ παλεπηζηεκηαθά – εξεπλεηηθά θνηλφηεηα. Έηζη, ην Γξαθεέν ΓηακεζνιΪβεζεο κπνξεέ λα 

ραξαθηεξηζηεέ σο κηα επΫιηθηε κνλΪδα ζπκβνπιεπηηθάο ππνζηάξημεο. Απνηειεέ κέα δνκά πνπ 

ππνζηεξέδεη ηα κΫιε ΓΔΠ, ηελ εξεπλεηηθά θνηλφηεηα ηνπ ΔΚΠΑ θαη ην έδην ην έδξπκα. 

Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθεένπ ΓηακεζνιΪβεζεο εέλαη: 

 ΣερληθΫο Γηνέθεζεο θαη Παξνρά Τπεξεζηψλ γηα χλαςε πκβΪζεσλ κεηαμχ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ θαη Ηδησηηθνχ ά Γεκνζένπ ΦνξΫα, γηα κεηαθνξΪ θαη δηΪζεζε ηερλνινγέαο θαη 

ηερλνγλσζέαο. 

 Τινπνέεζε πξνγξακκΪησλ θαη Ϋξγσλ ζρεηηδφκελα κε δηαρεέξηζε ηερλνινγέαο θαη 

ηερλνγλσζέαο. 

 Γεκηνπξγέα βΪζεσλ δεδνκΫλσλ εξεπλεηηθψλ Ϋξγσλ, εξγαζηεξέσλ, νκΪδσλ, δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ θαη επηρεηξάζεσλ. 

 Τπνζηάξημε πξνψζεζεο θαη δηΪδνζεο εξεπλεηηθψλ Ϋξγσλ θαη εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκΪησλ κΫζσ εκεξέδσλ, ζπλεδξέσλ, επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκΪησλ, εηδηθψλ 

εθδφζεσλ, Ϋθδνζε επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ, θ.ιπ. 

 πκβνπιεπηηθά ππνζηάξημε θαη παξνρά ππεξεζηψλ πξνβνιάο, δηαθάκηζεο θαη marketing 

ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ πνπ επηηειεέηαη ζην έδξπκα. 
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 Παξνρά ππεξεζηψλ θαηνρχξσζεο πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο γηα ηελ Ϋξεπλα πνπ πινπνηεέηαη 

ζην έδξπκα. 

 πκβνπιεπηηθά ππνζηάξημε ζε κΫιε ΓΔΠ γηα ηελ νξγΪλσζε εξγαζηεξέσλ παξνράο 

ππεξεζηψλ (Καλνληζκφο εξγαζηεξέσλ παξνράο ππεξεζηψλ, ΦΔΚ γηα εξγαζηάξηα παξνράο 

ππεξεζηψλ). 
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2.5.17 ΓΖΜΟΗΔ / ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ 

Πίνακαρ 35: Γημόζιερ-Γιεθνείρ Σσέζειρ 

Κεληξηθά Τπεξεζέα Τπεξεζέα Γεκφζησλ/ Γηεζλψλ ζρΫζεσλ 

Αξηζκφο ππαιιάισλ 9 

ΔπξσπατθΪ εθπαηδεπηηθΪ 

πξνγξΪκκαηα: 

Πξφγξακκα Γηα Βένπ ΜΪζεζεο (ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, COMENIUS, GRUNDTVIG, JEAN 

MONNET) 

 Πξφγξακκα TEMPUS 

 ERASMUS MUNDUS 

 Πξφγξακκα ALFA 

 
ΠξνγξΪκκαηα ζπλεξγαζέαο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο κε ΒηνκεραληθΫο Υψξεο ζην ρψξν ηεο αλψηαηεο 

εθπαέδεπζεο (Δ.Δ.- Ζ.Π.Α.,Δ.Δ.-ΚΑΝΑΓΑ, Δ.Δ.-ΑΤΣΡΑΛΗΑ-Ν.ΕΖΛΑΝΓΗΑ-ΚΟΡΔΑ) 

Πξφγξακκα LLP/ERASMUS 

(2009-2010) 
 

 Δπηρνξάγεζε ΗΚΤ: 1.250.132,20 € 

 Αξηζκφο ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκΪησλ: 310* 

 Αξηζκφο εμεξρνκΫλσλ θνηηεηψλ (ζπνπδΫο/πξαθηηθά Ϊζθεζε): 482 
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Κεληξηθά Τπεξεζέα Τπεξεζέα Γεκφζησλ/ Γηεζλψλ ζρΫζεσλ 

 Αξηζκφο εηζεξρνκΫλσλ θνηηεηψλ (ζπνπδΫο/πξαθηηθά Ϊζθεζε): 302 

 Αξηζκφο εηζεξρνκΫλσλ κειψλ ΓΔΠ: 36 

Γηεζλεέο Γηκεξεέεο πκθσλέεο 

Δπηζηεκνληθάο πλεξγαζέαο 
 

 Αξηζκφο ζπλεξγαζέσλ κε ηδξχκαηα: 74 

 Αξηζκφο εηζεξρνκΫλσλ θνηηεηψλ: 4 

 Αξηζκφο εμεξρνκΫλσλ θνηηεηψλ: 0 

 Μεηαθέλεζε κειψλ ΓΔΠ απφ ΔΚΠΑ πξνο Οκνηαγά Παλεπηζηάκηα 4 

 Μεηαθέλεζε κειψλ απφ Οκνηαγά Παλεπηζηάκηα πηνο ΔΚΠΑ 4 

* (Αξηζκφο δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ: 576) 
  

* Σν Παλεπηζηάκην Αζελψλ ζπκκεηΫρεη σο κΫινο ζε 7 ζεκαληηθνχο δηεζλεέο Οξγαληζκνχο, Δλψζεηο θαη Γέθηπα 

Παλεπηζηεκέσλ (IAU,EUA,UNIMED,EAIE,UNICA,UNEEECC,Agence de la Francophonie) 
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2.5.18 ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

ΠαξΫρεηαη δηδαζθαιέα 28 μΫλσλ γισζζψλ γηα θνηηεηΫο φισλ ησλ Παλεπηζηεκέσλ θαη Σ.Δ.Η. 

ηεο ρψξαο, γηα εξγαδφκελνπο θαη Ϊιινπο ελδηαθεξφκελνπο. Λεηηνπξγνχλ επηπιΫνλ εηδηθΪ 

πξνγξΪκκαηα κεηΪθξαζεο εγγξΪθσλ Δπξσπατθάο Έλσζεο, ζπλνκηιέαο θαη κεηΪθξαζεο ζε 

φιεο ηηο γιψζζεο, νηθνλνκηθάο νξνινγέαο, λνκηθάο νξνινγέαο, ηαηξηθάο νξνινγέαο, ζηνηρεέα 

πνιηηηζκνχ θαη ηζηνξέαο ηεο Κέλαο, πξνεηνηκαζέαο γηα ηελ απφθηεζε πηπρέσλ μΫλσλ γισζζψλ, 

θ.ι.π. 

Πίνακαρ 36: Γιδαζκαλείο Ξένυν Γλυζζών 

Κεληξηθά Τπεξεζέα ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

Αξηζκφο ΓηδαζθΪισλ 110 

 

ΜΫιε Δ.Δ.ΓΗ.Π. 14 

Χξνκέζζηνη 96 

χλνιν 110 

Αξηζκφο Πξνζθεξφκελσλ 

ΜαζεκΪησλ 
215 

Αξηζκφο ΞΫλσλ Γισζζψλ 22 

ΓηαζΫζηκνη Υψξνη 

εθπαέδεπζεο 

Κηέξην επέ ηεο νδνχ 

ΗππνθξΪηνπο 7 
2 φξνθνη (α',β') 

880 

θνηηεηΫο 

Κηέξην επέ ηεο νδνχ Δξεζζνχ 6 6 φξνθνη 
1098 

θνηηεηΫο 

Κηέξην επέ ηεο νδνχ Δκ. 

ΜπελΪθε 40 
6 φξνθνη 

1335 

θνηηεηΫο 

Βαζκφο Υξάζεο 

Πιεξνθνξηθάο 
Μεδεληθφο 

Καηαλνκά θνηηεηψλ αλΪ 

Γιψζζα/ αλΪ Σκάκα 

Αγγιηθά 

α'ηΪμε 79 

β'ηΪμε 42 

γ'ηΪμε 47 

δ'ηΪμε 57 

ε'ηΪμε 81 

Prof.A 97 

Prof.B 68 

Ηαηξ. Οξνινγέα θνηηεηψλ 9 

Ηαηξ. Οξνινγέα ηαηξψλ 14 

ΜεηΪθξαζε 9 

Ννκηθά Οξνινγέα 30 

χλνιν 549 

Αιβαληθά 

α΄ηΪμε 4 

β΄ηΪμε 8 

γ΄ηΪμε 4 

χλνιν 16 

Αξαβηθά 

α΄ηΪμε 65 

β΄ηΪμε 37 
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Κεληξηθά Τπεξεζέα ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

γ΄ηΪμε 24 

δ΄ηΪμε 11 

ε΄ηΪμε 9 

χλνιν 144 

Βνπιγαξηθά 

α΄ηΪμε 7 

β΄ηΪμε 3 

γ΄ηΪμε 3 

δ΄ηΪμε 5 

Καηαλνκά θνηηεηψλ αλΪ 

Γιψζζα/ αλΪ Σκάκα 

ε΄ηΪμε 1 

χλνιν 19 

Γαιιηθά 

α΄ηΪμε 101 

β΄ηΪμε 28 

γ΄ηΪμε 43 

δ΄ηΪμε 54 

DALF 37 

Ννκηθά νξνινγέα 17 

Θεζκνέ, ΟξνινγέαΔ.Δ 8 

χλνιν 287 

Γεξκαληθά 

α΄ηΪμε 131 

β΄ηΪμε 52 

γ΄ηΪμε 33 

Mittelstufe I 44 

Mittelstufe II 24 

Kleines 10 

χλνιν 293 

Γαληθά 

α΄ηΪμε 20 

χλνιν 20 

Ηαπσληθά 

α΄ηΪμε 99 

β΄ηΪμε 48 

γ΄ηΪμε 13 

δ΄ηΪμε 11 

χλνιν 171 

Ηλδηθά (Hindi) 

α΄ηΪμε 6 

β΄ηΪμε 3 

γ΄ηΪμε 1 

χλνιν 9 

Ηλδηθά (αλζθξηηηθά) 

α΄ηΪμε 1 

χλνιν 1 
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Κεληξηθά Τπεξεζέα ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

Ηζπαληθά 

α΄ηΪμε 413 

β΄ηΪμε 173 

γ΄ηΪμε 86 

δ΄ηΪμε 43 

ε΄ηΪμε 7 

χλνιν 720 

Ηηαιηθά 

α΄ηΪμε 243 

β΄ηΪμε 94 

γ΄ηΪμε 50 

δ΄ηΪμε 14 

ε΄ηΪμε 12 

Πξνεηνηκαζέα Κ.Π.Γ. 9 

Πξνεηνηκαζέα Celi 8 

χλνιν 427 

Κηλεδηθά 

α΄ηΪμε 49 

Καηαλνκά θνηηεηψλ αλΪ 

Γιψζζα/ αλΪ Σκάκα 

β΄ηΪμε 43 

γ΄ηΪμε 45 

δ΄ηΪμε 19 

ε΄ηΪμε 10 

χλνιν 165 

Ννξβεγηθά 

α΄ηΪμε 16 

β΄ηΪμε 5 

γ΄ηΪμε 3 

χλνιν 24 

Οιιαλδηθά 

α΄ηΪμε 15 

β΄ηΪμε 4 

γ΄ηΪμε 2 

χλνιν 21 

Πεξζηθά 

α΄ηΪμε 8 

β΄ηΪμε 3 

γ΄ηΪμε 2 

δ΄ηΪμε 7 

χλνιν 14 

Πνξηνγαιηθά 

α΄ηΪμε 19 

β΄ηΪμε 5 

γ΄ηΪμε 10 

χλνιν 34 

Ρσζηθά 
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Κεληξηθά Τπεξεζέα ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ 

α΄ηΪμε 77 

β΄ηΪμε 34 

γ΄ηΪμε 16 

δ΄ηΪμε 15 

χλνιν 142 

Ϋξβηθε 

α΄ηΪμε 11 

β΄ηΪμε 7 

γ΄ηΪμε 2 

δ΄ηΪμε 1 

χλνιν 21 

νπεδηθά 

α΄ηΪμε 46 

β΄ηΪμε 34 

γ΄ηΪμε 11 

δ΄ηΪμε 7 

χλνιν 97 

Σνχξθηθε 

α΄ηΪμε 47 

β΄ηΪμε 30 

γ΄ηΪμε 11 

δ΄ηΪμε 19 

χλνιν 107 

Φηλιαλδηθά 

α΄ηΪμε 10 

β΄ηΪμε 8 

γ΄ηΪμε 7 

 
δ΄ηΪμε 5 

χλνιν 30 

 

2.5.19 ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

Ηδξχζεθε ην 1994 θαη ππΪγεηαη ζην "Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Γηδαζθαιέαο ηεο ΝΫαο 

Διιεληθάο σο ΞΫλεο Γιψζζαο". Δέλαη ζπλεξγαζέα ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο θαη  ηνπ Σκάκαηνο 

Φηινζνθέαο, Παηδαγσγηθάο θαη Φπρνινγέαο. ΓηδΪζθεηαη ε Διιεληθά σο μΫλε γιψζζα ζε 

αιινδαπνχο θνηηεηΫο θαη παξΪιιεια παξΫρεηαη κεηαπηπρηαθά εθπαέδεπζε πηπρηνχρσλ ζην 

αληέζηνηρν αληηθεέκελν, ε νπνέα θαη θαηαιάγεη ζηελ ρνξάγεζε κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. 

ΠαξΫρνληαη 3 ΠξνγξΪκκαηα, εηάζην, εληαηηθφ θαη ζεξηλφ, κε ηκάκαηα 6 επηπΫδσλ 

ειιελνκΪζεηαο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο νδεγεέ ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ 

ειιελνκΪζεηαο γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπνπδαζηΫο, ε νπνέα ηνπο δέλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εγγξαθνχλ ζηε ζπλΫρεηα ζηα ΔιιεληθΪ Παλεπηζηάκηα. 
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2.5.20 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 

Σν Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηάξην ζηεγΪδεηαη ζηελ Παλεπηζηεκηαθά ΛΫζρε ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ζηελ 

Παλεπηζηεκηνχπνιε - Άλσ Ηιέζηα θαη εέλαη ζηε δηΪζεζε φισλ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ, ψζηε λα αζθάζνπλ ην δηθαέσκΪ ηνπο λα κεηΪζρνπλ ζηα δηΪθνξα 

πξνγξΪκκαηα θαη ηκάκαηα Ϊζιεζεο. Οη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο εγγξΪθνληαη ζε 

Ϋλα ά πεξηζζφηεξα αζιάκαηα ηεο αξεζθεέαο ηνπο. Οη δηαθξηλφκελνη γηα ηηο αζιεηηθΫο ηνπο 

επηδφζεηο θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο πιαηζηψλνπλ ηηο αληηπξνζσπεπηηθΫο νκΪδεο ηνπ ηκάκαηφο 

ηνπο ά θαη ηνπ Παλεπηζηεκένπ θαη ζπκκεηΫρνπλ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο ζε 

εζσηεξηθΪ, δηαπαλεπηζηεκηαθΪ θαη δηεζλά πξσηαζιάκαηα. Οη ληθεηΫο βξαβεχνληαη απφ ηηο 

ΠξπηαληθΫο αξρΫο ζε εηδηθά ηειεηά κε ηελ ιάμε ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋηνπο.  

ΚΪζε ρξφλν ζην Παλεπηζηεκαθφ Γπκλαζηάξην εγγξΪθνληαη πεξέπνπ 2000 θνηηεηΫο.  

Πίνακαρ 37: Πανεπιζηημιακό Γςμναζηήπιο 

Κεληξηθά Τπεξεζέα ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 

Αξηζκφο ΓηδαζθΪισλ 11 

Αξηζκφο 

Πξνζθεξφκελσλ 

ΠξνγξακκΪησλ 

14 

 Γπκλαζηηθά-ΠηιΪηεο Κιεηζηφ Γπκλαζηάξην 

 Αεξνβηθά Κιεηζηφ Γπκλαζηάξην 

 
ΒΪξε (ΔιΫπζεξα-φξγαλα 

Γπκλαζηηθάο) 
Κιεηζηφ Γπκλαζηάξην 

 ηέβνο Γάπεδν Παλεπηζηεκηνχπνιεο 

 Καιαζνζθαέξηζε Κιεηζηφ Γπκλαζηάξην 

 Πεηνζθαέξηζε Κιεηζηφ Γπκλαζηάξην 

 Αληηζθαέξηζε Γάπεδν Παλεπηζηεκηνχπνιεο 

 ΔπηηξαπΫδηα Αληηζθαέξηζε Κιεηζηφ Γπκλαζηάξην 

 θΪθη Κιεηζηφ Γπκλαζηάξην 

 Πνδφζθαηξν ΘΫαηξν ΒξΪρσλ 

 Κνιχκβεζε Ηιέζην Κνιπκβεηάξην 
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Κεληξηθά Τπεξεζέα ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 

 θνπνβνιά θνπεπηάξην Καηζαξηαλάο 

 Aikidi Κιεηζηφ Γπκλαζηάξην 

 Παξαδνζηαθνέ Υνξνέ Κιεηζηφ Γπκλαζηάξην 

 χλνιν 14 

ΓηαζΫζηκνη Υψξνη  

 Κιεηζηφ Γπκλαζηάξην 

 Έθηαζε 1.200η.κ. 

 Υψξνη: 
1 θιεηζηά αέζνπζα γπκλαζηηθάο 

πνιιαπιψλ ρξάζεσλ 

  
3 γξαθεέα (δηεπζπληά, θαζεγεηψλ θαη 

γξακκαηεέαο) 

  
2 αέζνπζεο απνδπηεξέσλ (θνηηεηψλ, 

θνηηεηξηψλ) 

  1 απνζάθε 

 Δμσηεξηθνέ Υψξνη 

 1 γάπεδν πνδνζθαέξνπ* 

 Έθηαζε 7.700η.κ. 

 2 γάπεδα Αληηζθαέξηζεο 

 Έθηαζε 1.250η.κ. ην θΪζε Ϋλα 

Σν γάπεδν πνδνζθαέξνπ ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο δε ρξεζηκνπνηεέηαη γηα πξνπνλάζεηο 

θαη αγψλεο ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο. 
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2.5.21 ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

Πίνακαρ 38: Κένηπο Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 1 

 

1. 

Αξηζκφο Δθπαηδεπηηθψλ ΠξνγξακκΪησλ πκβαηηθάο 

Δθπαέδεπζεο 
2 πξνγξΪκκαηα 

 

2. 

 

Αξηζκφο ΚαηαξηηδνκΫλσλ ζηα πξνγξΪκκαηα ζπκβαηηθάο 

εθπαέδεπζεο 
50 Ϊηνκα 

 

3. 

Αξηζκφο ΠξνγξακκΪησλ Δμ ΑπνζηΪζεσο Δθπαέδεπζεο e-

Learning 
97 πξνγξΪκκαηα 

 

4. 

Αξηζκφο ΚαηαξηηδνκΫλσλ ζηα πξνγξΪκκαηα εμ απνζηΪζεσο 

εθπαέδεπζεο 

(εκεέσζε : ινη νη θαηαξηηδφκελνη δελ παξαθνινπζνχλ 

πξνγξΪκκαηα έδηα δηΪξθεηαο. Τινπνηνχληαη πξνγξΪκκαηα  2κελεο, 

3κελεο, 5κελεο,7κελεο θαη 9κελεο δηΪξθεηαο) 

2.232 Ϊηνκα 

 

5. 

Αξηζκφο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (κφληκνη θαη ζπκβαζηνχρνη ) 

πνπ απαζρνινχληαη ζηα πξνγξΪκκαηα ηνπ ΚΔΚ 
22 Ϊηνκα 

 

6. 

Αξηζκφο Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ (Δθπαηδεπηψλ) πνπ 

απαζρνινχληαη ζηα πξνγξΪκκαηα ηνπ ΚΔΚ 
61 Ϊηνκα 

 

7. 

πλνιηθφ Όςνο Πξνυπνινγηζκνχ ΠξνγξακκΪησλ πκβαηηθάο 

Δθπαέδεπζεο 
296.000 επξψ 

 

8. 

πλνιηθφ Όςνο Πξνυπνινγηζκνχ ΠξνγξακκΪησλ Δμ 

ΑπνζηΪζεσο Δθπαέδεπζεο 
1.738.250 επξψ 

 

9. 

Αξηζκφο Ϊιινπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ (πγγξαθεέο, 

Developers, Κξηηηθνέ Αλαγλψζηεο θιπ.) 
91 Ϊηνκα 

  

Σν ΚΫληξν Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) απνηειεέ ηελ ππεξεζέα κΫζσ ηεο νπνέαο ην 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηνλ ηνκΫα ηεο 
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Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο. Σν Κ.Δ.Κ. ηνπ Δ.Κ.Π.Α. παξΫρεη πξνγξΪκκαηα επαγγεικαηηθάο 

θαηΪξηηζεο πνπ δηαζπλδΫνπλ ηε ζεσξεηηθά κε ηελ πξαθηηθά γλψζε αλαπηχζζνληαο θπξέσο, ηελ 

εθαξκνζκΫλε δηΪζηαζε ησλ επηζηεκψλ ζηα αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ πεδέα.  

θνπφο ηνπ Κ.Δ.Κ. εέλαη ε παξνρά ππεξεζηψλ εθπαέδεπζεο ελειέθσλ κΫζσ  πξνγξακκΪησλ 

θαηΪξηηζεο. ηφρνο ησλ πξνγξακκΪησλ εέλαη ε θΪιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ε 

παξνρά απαξαέηεησλ εθνδέσλ, ζε Ϊηνκα πνπ επηζπκνχλ λα εμεηδηθεχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη 

λα αλαπηχμνπλ λΫα πξνζφληα θαη επαγγεικαηηθΫο δεμηφηεηεο, βειηηψλνληαο Ϋηζη ην γλσζηηθφ 

ηνπο επέπεδν θαη εληζρχνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηΪ ηνπο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο.  

Ζ επηζηεκνληθά εγθπξφηεηα ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ΔΚΠΑ, ε εκπεηξέα ηνπ ζε φ,ηη αθνξΪ ζηελ 

νξγΪλσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ, θαζψο θαη ε Ϊξηηα θαη ζχγρξνλε πιηθνηερληθά 

ππνδνκά ηνπ Ηδξχκαηνο, εγγπψληαη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηέα ησλ παξερνκΫλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Σν ΚΔΚ δχλαηαη λα πινπνηεέ δηα δψζεο, αιιΪ θαη εμ απνζηΪζεσο (e-learning), ΔθπαηδεπηηθΪ 

ΠξνγξΪκκαηα ζηνπο εμάο θχξηνπο ηνκεέο: 

Οηθνλνκέα θαη Γηνέθεζε 

Marketing θαη Πσιάζεηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη Σξαπεδηθά 

Λνγηζηηθά 

ΠαηδαγσγηθΪ 

ΣνπξηζηηθΪ 

Τγεέα θαη Πξφλνηα  

ΠεξηβΪιινλ 

Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο 

Πιεξνθνξηθά θαη Σερλνινγέα  

Σν ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ εέλαη πηζηνπνηεκΫλν απφ ην Δ.ΚΔ.ΠΗ., ηνλ επέζεκν εζληθφ θνξΫα γηα ηελ 

αλΪπηπμε, εθαξκνγά θαη παξαθνινχζεζε ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Πηζηνπνέεζεο ηεο 

πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο, Οη Ϋιεγρνη εέλαη εηάζηνη θαη μεθέλεζαλ ην 2001 

(Κ.Α.: 12151701).  

Ζ δηαρξνληθά βαζκνινγέα ηνπ ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ απφ ην ΔΚΔΠΗ δηακνξθψλεηαη σο εμάο: 

Πίνακαρ 39: Κένηπο Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 

Βεβαέσζε Ζκεξνκελέα 
πλνιηθά 

Βαζκνινγέα 

Πξνζσξηλά Πηζηνπνέεζε γηα ηελ πεξένδν 1/1/01 – 

31/12/01 

Οθηψβξηνο 

2001 

Υσξέο 

Βαζκνινγέα 
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Βεβαέσζε Ζκεξνκελέα 
πλνιηθά 

Βαζκνινγέα 

Οξηζηηθά Πηζηνπνέεζε γηα ηελ πεξένδν 1/1/01 – 31/12/03 
ΗαλνπΪξηνο 

2002 

Υσξέο 

Βαζκνινγέα 

Βεβαέσζε ΠηζηνπνηεκΫλσλ ηνηρεέσλ 30/12/2003 67.98 

Βεβαέσζε ΑλαλΫσζεο Πηζηνπνέεζεο 12/01/2006 71.08 

Βεβαέσζε ΠηζηνπνηεκΫλσλ ηνηρεέσλ 5/3/2007 72.88 

Βεβαέσζε ΑλαλΫσζεο Πηζηνπνέεζεο 24/12/2008 76.10 

Βεβαέσζε ΑλαλΫσζεο Πηζηνπνέεζεο 5/7/2010 77.13 

Ζ ινγηζηηθά ηνπ εμππεξΫηεζε πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιέσλ 

Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ.  

Τπελζπκέδνπκε φηη γηα πξφγξακκα e-learning ηνπ ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ ηζρχεη θαη Ϋρεη ηεζεέ ζε 

εθαξκνγά χζηεκα Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο απφ ην νπνέν απνξξΫεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη δηεξγαζηψλ ηνπ πξνγξΪκκαηνο εμ απνζηΪζεσο ζπκπιεξσκαηηθάο εθπαέδεπζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην Πξφγξακκα πκπιεξσκαηηθάο εμ ΑπνζηΪζεσο Δθπαέδεπζεο (e-learning) 

ηνπ ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ, απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008, θαη κεηΪ απφ ζρεηηθά αμηνιφγεζά ηνπ απφ ηνλ 

Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνέεζεο (ΔΛ.Ο.Σ.), δηαζΫηεη Πηζηνπνέεζε Γηαρεέξηζεο 

πζηάκαηνο Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2000. Ζ ζπγθεθξηκΫλε 

πηζηνπνέεζε ηεθκεξηψλεη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ λα παξΫρεη 

εθπαηδεπηηθΪ πξνγξΪκκαηα κε ζπλΫπεηα, δηαζθαιέδνληαο ζπγρξφλσο, ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ 

απαηηάζεσλ ηνπ θαηαξηηδφκελνπ.  

Δπέζεο ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιέσλ Έξεπλαο δηαζΫηεη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 

πηζηνπνηεκΫλν χζηεκα Γηαρεέξηζεο Πνηφηεηαο ΔΛΟΣ ΔΝ 9001:2008.  

1. χληνκν Ηζηνξηθφ -  

1.1.  Ίδξπζε θαη Λεηηνπξγέα 

     Σν ΚΫληξν Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ ιεηηνπξγεέ απφ ην 

2001. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ ΔΚΠΑ γηα ηε δεκηνπξγέα ΚΔΚ δφζεθε απφ ηελ ΤΑ 115372/1994 ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζέαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιέζεσλ κε ζΫκα «Κξηηάξηα πηζηνπνέεζεο θΫληξσλ 

Ϊηππεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο» (ΦΔΚ Β‘854), ζχκθσλα κε ηελ νπνέα θΪζε 

ΑΔΗ ά ΣΔΗ δχλαηαη λα ζπζηάζεη Ϋλα ΚΫληξν Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο ζηελ πεξηθΫξεηα πνπ 

αλάθεη κεηΪ απφ ζρεηηθά απφθαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ δηνέθεζάο ηνπ, ρσξέο λα 

ππνρξενχηαη ην θΫληξν απηφ λα Ϋρεη απηνηειά λνκηθά πξνζσπηθφηεηα. Ζ ελ ιφγσ ΚΤΑ εμεδφζε 

θαη‘ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 13Ν.2150/1993 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 18 παξ.3&4 

ηνπ Ν.2224/1994. 

ηηο 7.12.2000 θαηΪ ηελ 7ε ζπλεδξέαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιένπ ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/images/elot.jpg
http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/images/elot.jpg
http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/images/elot.jpg
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Αζελψλ απνθαζέζηεθε ε ιεηηνπξγέα ΚΔΚ κε ηελ επσλπκέα «ΚΔΚ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ» κε 

ζθνπφ ηελ πινπνέεζε πξνγξακκΪησλ ζπλερηδφκελεο θαηΪξηηζεο. εκεηψλεηαη φηη κφλν ηα ΚΔΚ 

θαη φρη ηα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα παξΫρνπλ Δπαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε.  

Έθηνηε ην ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ ιεηηνπξγεέ, εθφζνλ ιακβΪλεη ζπλερψο πηζηνπνέεζε κΫρξη ζάκεξα 

απφ ην Δζληθφ ΚΫληξν Πηζηνπνέεζεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο (ΔΚΔΠΗ). Ζ 

πηζηνπνέεζε ζεσξεέηαη απαξαέηεηε πξνθεηκΫλνπ ην ΚΔΚ ΔΚΠΑ λα δηεθδηθεέ θαη λα πινπνηεέ 

πξνγξΪκκαηα θαηΪξηηζεο.  

Ζ πηζηνπνέεζε δέδεηαη θαηφπηλ επηηφπηνπ ειΫγρνπ ν νπνένο πξαγκαηνπνηεέηαη θΪζε ρξφλν 

απφ ην ΔΚΔΠΗ κεηΪ ηελ απνζηνιά αλαιπηηθνχ «θαθΫινπ ζηνηρεέσλ» ζην ΔΚΔΠΗ ηφζν γηα ηελ 

δνκά (αέζνπζεο, εγθαηαζηΪζεηο, ηερλνινγηθά ππνδνκά, αλζξψπηλν δπλακηθφ θιπ.) φζν θαη γηα 

ηα πξνγξΪκκαηα (αλαιπηηθφο Ϋιεγρνο φισλ ησλ ζηνηρεέσλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ 

πξνγξακκΪησλ) πνπ πινπνηάζεθαλ ζηε δηΪξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο.  

Σα πξνγξΪκκαηα θαηΪξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαέζηα ηνπ ΚΔΚ εέλαη κε ζπκβαηηθΫο 

κεζφδνπο (δηα δψζεο) ά κε ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ (elearning) ά θαη κε ηηο δχν κεζφδνπο, ελψ 

ε ρνξάγεζε πηζηνπνηεηηθψλ ά βεβαηψζεσλ ζπνπδψλ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ πθηζηΪκελε 

λνκνζεζέα. 

Σα πξνγξΪκκαηα θαηΪξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη δχλαηαη λα εέλαη ρξεκαηνδνηνχκελα ά 

απηνρξεκαηνδνηνχκελα θαη ε νηθνλνκηθά ηνπο δηαρεέξηζε γέλεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 

Κνλδπιέσλ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ κε ηελ επζχλε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ ηνπ 

θΪζε πξνγξΪκκαηνο. 

1.2  Υψξνη εγθαηΪζηαζεο θαη πινπνέεζεο δηα δψζεο πξνγξακκΪησλ 

Οη αέζνπζεο θαη νη ρψξνη πνπ Ϋρνπλ πηζηνπνηεζεέ ζην ΚΔΚ απφ ην ΔΚΔΠΗ, βξέζθνληαη ζην 

Γεσινγηθφ Σκάκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ΕσγξΪθνπ.  

Ζ ππνδνκά γεληθφηεξα πξΫπεη λα αληαπνθξέλεηαη ζε ζπγθεθξηκΫλεο πξνδηαγξαθΫο πνπ 

νξέδεη ν λφκνο πεξέ πηζηνπνέεζεο δνκψλ επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο. Σα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξΪκκαηα δηα δψζεο θαηΪξηηζεο πινπνηνχληαη ππνρξεσηηθΪ κφλν 

ζηηο αέζνπζεο θαη ζηνπο ρψξνπο πνπ Ϋρεη πηζηνπνηάζεη ην ΔΚΔΠΗ. Γελ ζπκβαέλεη ην έδην γηα ηα 

εμ απνζηΪζεσο elearning πξνγξΪκκαηα δεδνκΫλνπ φηη δελ απαηηνχληαη αέζνπζεο δηδαζθαιέαο.   

Δηδηθφηεξα, ε πηζηνπνηεκΫλε δνκά ηνπ KEK ηνπ EKΠA δηαζΫηεη ζπλνιηθΪ Ϋμη πηζηνπνηεκΫλεο 

αέζνπζεο, ζπλνιηθάο δπλακηθφηεηαο 160 αηφκσλ θαη ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 454,76m2: 

πγθεθξηκΫλα, πξφθεηηαη γηα πΫληε αέζνπζεο δηδαζθαιέαο θαη κέα αέζνπζα πιεξνθνξηθάο 

δπλακηθφηεηαο 25 αηφκσλ ε θΪζε κέα. Σνλέδεηαη φηη, ηφζν ε αέζνπζα πιεξνθνξηθάο φζν θαη 

ηξεηο αέζνπζεο δηδαζθαιέαο εέλαη πξνζβΪζηκεο απφ ΑκεΑ. 

ΔπηπιΫνλ, ππΪξρεη Ϋλαο ρψξνο πνπ βξέζθεηαη ην γξαθεέν ηεο Γηεχζπλζεο, Ϋλαο ρψξνο πνπ 

βξέζθεηαη ε Γξακκαηεέα, Ϋλαο ρψξνο πνπ ιεηηνπξγεέ σο γξαθεέν εθπαηδεπηψλ θαζψο επέζεο 

Ϋλαο ρψξνο θχιαμεο παηδηψλ θαη Ϋλαο ρψξνο Internet. Σν θαζαξφ εκβαδφλ φισλ ησλ 

αλσηΫξσ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ησλ αηζνπζψλ αλΫξρεηαη ζε 1326 m2.  

πγθεθξηκΫλα ζε θΪζε φξνθν βξέζθνληαη ηα εμάο: 

Ηζφγεην – Έμνδνο θηλδχλνπ 

Αέζνπζα Πιεξνθνξηθάο 
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1νο ξνθνο 

Α1 - Αέζνπζα δηδαζθαιέαο 

Α2 - Αέζνπζα δηδαζθαιέαο 

Υψξνο internet  

Κπιηθεέν 

2νο ξνθνο 

Β1 - Αέζνπζα δηδαζθαιέαο 

1 - Υψξνο .Τ.Τ 

Φχιαμε παηδηψλ 

3νο ξνθνο 

Γ1 - Αέζνπζα δηδαζθαιέαο 

Γ2 - Αέζνπζα δηδαζθαιέαο 

Γξαθεέν Γ1 - Γηεχζπλζε 

Γξαθεέν Γ2 - Γξακκαηεέα 

Γξαθεέν Γ3 - Γξαθεέν εθπαηδεπηψλ 

Οπσζδάπνηε ππΪξρεη αλΪγθε αλαδηνξγΪλσζεο ησλ ρψξσλ ρσξέο φκσο λα ηεζνχλ ππφ 

ακθηβνιέα νη ππνρξεψζεηο απΫλαληη ζην ΔΚΔΠΗ.  

1.3  Γξαζηεξηνπνέεζε ηνπ ΚΫληξνπ Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο ηνπ ΔΚΠΑ κΫρξη ζάκεξα 

Σν ΚΫληξν Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ 

Αζελψλ Ϊξρηζε λα δξαζηεξηνπνηεέηαη θπξέσο απφ ην 2001 θαη κεηΪ.Σα πξνγξΪκκαηα 

θαηΪξηηζεο πνπ πινπνηάζεθαλ φιν απηφ ην δηΪζηεκα απφ ην ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ άηαλ: α) δηα 

δψζεο (ζε αέζνπζεο δηδαζθαιέαο) θαη β) εμ απνζηΪζεσο. 

1.3.1.  Ππογπάμμαηα Για Εώζηρ 

Σα πξνγξΪκκαηα δηα δψζεο θαιχπηνπλ Ϋλα πνιχ κηθξφ κΫξνο ηεο δξαζηεξηνπνέεζεο ηνπ 

ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ. πγθεθξηκΫλα, πινπνηάζεθαλ ειΪρηζηα πξνγξΪκκαηα δηα δψζεο θπξέσο κεηΪ 

απφ ρξεκαηνδφηεζε απφ δηΪθνξνπο θνξεέο (επξσπατθΪ πξνγξΪκκαηα, πξνγξΪκκαηα 

ππνπξγεένπ απαζρφιεζεο, θ.ιπ.) θαη γηα πνιχ κηθξφ αξηζκφ εθπαηδεπνκΫλσλ.  

1.3.2. Ππογπάμμαηα εξ Αποζηάζευρ 

Σα πξνγξΪκκαηα εμ απνζηΪζεσο εθπαέδεπζεο θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κΫξνο ηεο 

δξαζηεξηνπνέεζεο ηνπ ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ θαη εέλαη: β1) ηα ΠξνγξΪκκαηα πκπιεξσκαηηθάο εμ 

ΑπνζηΪζεσο Δθπαέδεπζεο (e-learning) φπνπ ε επηκφξθσζε γέλεηαη κφλν κΫζν δηαδηθηχνπ θαη 

β2) ηα ΠξνγξΪκκαηα Δπαγγεικαηηθάο Δθπαέδεπζεο ζηελ Πιεξνθνξηθά θαη ηε Λνγηζηηθά. Ζ 
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ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ πξνγξακκΪησλ εέλαη θπξέσο απφ ηνπο έδηνπο ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο ά απφ ηδησηηθνχο θνξεέο φπσο ηξΪπεδεο, νξγαληζκνέ, θ.ιπ. πνπ θαιχπηνπλ ην 

θφζηνο επηκφξθσζεο θαη θαηΪξηηζεο ησλ εξγαδνκΫλσλ ηνπο. 

Α) Ππογπάμμαηα Σςμπληπυμαηικήρ εξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζηρ (e-learning) 

Σν Πξφγξακκα εμ ΑπνζηΪζεσο Δθπαέδεπζεο (e-learning) εληΪρζεθε ζην πιαέζην ηεο 

εθπαηδεπηηθάο πξνζπΪζεηαο πνπ μεθέλεζε ην ΚΫληξν Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001, ζε ζπλΫρεηα ηεο πινπνέεζεο ησλ 

πξνγξακκΪησλ  ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ, (ΔΠΔΑΚ Α΄) εμ 

ΑπνζηΪζεσο Δθπαέδεπζεο θαη πκπιεξσκαηηθάο Δθπαέδεπζεο, ππφ ηελ νξγΪλσζε θαη 

επέβιεςε ηνπ Καζεγεηά θ. Π. Δ. ΠεηξΪθε, Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, 

απαληψληαο ζηηο ζχγρξνλεο απμαλφκελεο αλΪγθεο ηεο θνηλσλέαο γηα κΪζεζε, κΫζσ 

ελαιιαθηηθψλ πξνγξακκΪησλ εθπαέδεπζεο.  

Ζ αλΪπηπμε ησλ πξνγξακκΪησλ απηψλ ζηεξέρζεθε ζηελ εκπεηξέα ηνπ ΚΔΚ απφ πηινηηθΪ 

πξνγξΪκκαηα, ηα νπνέα απνηΫιεζαλ ην εθαιηάξην ηεο φιεο δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ θαζνξηζηηθά 

ζπκβνιά ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ θαη Ϊιισλ Δθπαηδεπηηθψλ ΗδξπκΪησλ, 

ζηελ πξαθηηθά εκπεηξέα εηδηθεπκΫλσλ επηζηεκφλσλ δηεζλνχο θχξνπο, θαζψο θαη ζηειερψλ ηεο 

αγνξΪο, αιιΪ θαη ζηελ Ϊξηηα θαη ζχγρξνλε πιηθνηερληθά ππνδνκά ηνπ Ηδξχκαηνο.  

Απψηεξνο ζθνπφο ησλ πξσηνπνξηαθψλ απηψλ πξνγξακκΪησλ, εέλαη ε θΪιπςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ε παξνρά ησλ απαξαέηεησλ εθνδέσλ, ζε Ϊηνκα πνπ επηζπκνχλ λα 

εμεηδηθεχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ λΫα πξνζφληα θαη επαγγεικαηηθΫο 

δεμηφηεηεο, βειηηψλνληαο Ϋηζη ην γλσζηηθφ ηνπο επέπεδν θαη εληζρχνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηΪ ηνπο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο. 

ΠεξαηηΫξσ, ιφγσ ηεο ―επειημέαο‖ πνπ ραξαθηεξέδεη ηα πξνγξΪκκαηα εμ απνζηΪζεσο 

εθπαέδεπζεο, παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα Ϊκεζεο αλαλΫσζεο θαη επηθαηξνπνέεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη θαη‘ επΫθηαζε, Ϋγθαηξε δηνρΫηεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. 

Ζ νξγΪλσζε ηεο δνκάο ησλ πξνγξακκΪησλ εμ ΑπνζηΪζεσο Δθπαέδεπζεο βαζέδεηαη ζε 

επέπεδν δηδαθηηθψλ ελνηάησλ (ΓΔ). Ζ εθηέκεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ―ρξφλνπ δηδαζθαιέαο‖ θαη 

ζπλεπψο θαη ηεο δηΪξθεηαο ησλ πξνγξακκΪησλ ζε ψξεο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ δηδαθηηθψλ ελνηάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ επέ ηελ αλαγσγά ησλ απαηηνχκελσλ σξψλ 

δηδαζθαιέαο ηνπ ζε ψξεο δηα δψζεο δηΪιεμεο. Ζ αληηζηνηρέα ηεο δηδαθηηθάο ελφηεηαο ζε ψξεο 

δηΪιεμεο θπκαέλεηαη απφ 3 Ϋσο 6 ψξεο. Σν εχξνο απηφ ζρεηέδεηαη κε ηνλ γλσζηηθφ φγθν ησλ 

δηδαθηηθψλ ελνηάησλ θαη ηνλ βαζκφ δπζθνιέαο ηνπο. Έηζη, πξνγξΪκκαηα κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 

59 δηδαθηηθψλ ελνηάησλ θαη κΫηξην βαζκφ δπζθνιέαο (3,5 ψξεο /ΓΔ)  αληηζηνηρνχλ ζε 207 ψξεο 

επηκφξθσζεο.  

Με βΪζε ηα παξαπΪλσ ηα ΠξνγξΪκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαέζηα ηεο 

πκπιεξσκαηηθάο Δμ απνζηΪζεσο Δθπαέδεπζεο (e-learning) ηνπ ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ νδεγνχλ ζε 

απνλνκά αλΪινγσλ πηζηνπνηεηηθψλ: 

α) Πηζηνπνηεηηθφ Δμεηδέθεπζεο γηα ηα πξνγξΪκκαηα θαηΪξηηζεο κε δηΪξθεηα απφ 75 Ϋσο 250 

ψξεο ά  

β) Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκφξθσζεο γηα ηα πξνγξΪκκαηα κε δηΪξθεηα Ϋσο θαη 75 ψξεο ζχκθσλα 

κε ηνλ λφκν 3369/05 (πζηεκαηνπνέεζε ηεο Γηα Βένπ ΜΪζεζεο θαη Ϊιιεο ΓηαηΪμεηο).  
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γ) Βεβαέσζε Παξαθνινχζεζεο. ε πεξέπησζε πνπ θΪπνηνο θαηαξηηδφκελνο δελ 

νινθιεξψζεη επηηπρψο ην ζχλνιν ησλ καζεκΪησλ ιακβΪλεη Βεβαέσζε Παξαθνινχζεζεο φπνπ 

αλαγξΪθνληαη ηα καζάκαηα ζηα νπνέα ζπκκεηεέρε. 

Β) Ππογπάμμαηα Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ ζηην Πληποθοπική και ηη Λογιζηική  

ηα ΠξνγξΪκκαηα Δπαγγεικαηηθάο Δθπαέδεπζεο ζηελ Πιεξνθνξηθά θαη ηε Λνγηζηηθά ε 

επηκφξθσζε γέλεηαη κε κεζφδνπο Αλνηθηά Δμ ΑπνζηΪζεσο Δθπαέδεπζεο δειαδά κε ηελ ρξάζε 

Ϋληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ, ηφζν ζε νξγαλσκΫλε ζπκβαηηθά ηΪμε φζν θαη κΫζν 

δηαδηθηχνπ θπξέσο γηα ηελ επηθνηλσλέα θαη ηελ επέιπζε απνξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηνπο 

θαζεγεηΫο ηνπο. Δπηζηεκνληθνέ ππεχζπλνη εέλαη νη θ. Γ. Γεκεηξένπ θαη Ν. Ζξεηψηεο θαη 

ιεηηνπξγνχλ απφ ην 2007. Σα πξνγξΪκκαηα απηΪ δελ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ Α πεξέπησζε θαη 

κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ δηεχζπλζε http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies-

panepisthmiakes-monades/kentro-epaggelmatikis-katartishs-kek.html 

ηεο ηζηνζειέδαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ φπνπ ππΪξρεη ην ΚΔΚ ηνπ ΔΚΠΑ.  

2. Γηνέθεζε ηνπ ΚΫληξνπ Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο ηνπ ΔΚΠΑ 

ην νξγαλφγξακκα ηνπ ΚΔΚ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζέα πξνβιΫπνληαη νη αθφινπζεο ζΫζεηο :  

 Γηεπζπληάο ΚΔΚ 

 Γηεπζπληάο ΚαηΪξηηζεο 

 πληνληζηάο Δλεξγεηψλ ΚαηΪξηηζεο 

 Τπεχζπλνο ΚνηλσληθΪ ΔπΪισησλ ΟκΪδσλ 

 Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (ηνπιΪρηζηνλ ηξεηο δηνηθεηηθνέ ππΪιιεινη κε κφληκε 

ζρΫζε εξγαζέαο κε ην θνξΫα). 

Με απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιένπ ζηηο 14/10/2009 ηηο παξαπΪλσ ζΫζεηο ηνπ 

ΚΫληξνπ Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ 

θαηαιακβΪλνπλ κε ζεηεέα Ϋσο 31/12/2010 νη εμάο: 

 Γηεπζπληάο ηνπ ΚΔΚ: Καζεγεηάο ΓεκνζζΫλεο Αζεκαθφπνπινο  

 Γηεπζπληάο ΚαηΪξηηζεο: Καζεγεηάο Γηνλχζηνο ΑλαπνιηηΪλνο  

 πληνληζηάο Δλεξγεηψλ ΚαηΪξηηζεο: Καζεγεηάο Παλαγηψηεο ΠεηξΪθεο  

 Τπεχζπλε ΚνηλσληθΪ ΔπΪισησλ ΟκΪδσλ: Καζεγάηξηα Γάκεηξα Κνπηζνχθε  

 Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ (Μφληκνη ππΪιιεινη ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ): θ.θ. 

Νηθφιανο ΣζαπΪξαο, Αζεκέλα ΑλησλαξΪθνπ, ΑζεκΪθεο Θενδσξφπνπινο.  

πλάζσο ηε ζΫζε ηνπ Γηεπζπληά ηνπ ΚΔΚ θαηΫρεη ν Αληηπξχηαλεο Οηθνλνκηθψλ 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ΑλΪπηπμεο. 

ΔπηπιΫνλ ζεκεηψλεηαη φηη, ε δηνηθεηηθά θαη γξακκαηεηαθά ππνζηάξημε ησλ πξνγξακκΪησλ 

πνπ ηφζν ησλ δηα δψζεο φζν θαη ησλ εμ απνζηΪζεσο γέλεηαη απφ νκΪδα εξγαζέαο ηνπ  θΪζε 

πξνγξΪκκαηνο.  

 

 

http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies-panepisthmiakes-monades/kentro-epaggelmatikis-katartishs-kek.html
http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies-panepisthmiakes-monades/kentro-epaggelmatikis-katartishs-kek.html


Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

112 

3 Κεθάιαην 3: ηνηρεία Φνηηεηώλ 

3.1 ΔηζαγσγηθΪ 

ην ηξέην θεθΪιαην ηεο ΔλδηΪκεζεο Δζσηεξηθάο Έθζεζεο παξνπζηΪδνληαη απνγξαθηθΪ 

ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ηνπο θνηηεηΫο ηνπ ηδξχκαηνο. Σα ζηνηρεέα θαηαλΫκνληαη αλΪ ηκάκα θαη ελ 

ζπλερεέα αλΪ πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Καιχπηνπλ κηα ζεηξΪ απφ Ϊμνλεο νη 

νπνένη εέλαη νη εμάο: 

1. Φνηηεηηθφο Πιεζπζκφο 

2. Βαζκνινγηθά Δπέδνζε 

3. ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ. 

 

ηνλ 1ν Ϊμνλα (Φνηηεηηθφο Πιεζπζκφο) ηα θξηηάξηα πνπ πνζνηηθνπνηνχλ ηελ εηθφλα εέλαη : 

 πλνιηθφο Αξηζκφο ΔγγεγξακκΫλσλ Φνηηεηψλ ζε φια ηα Ϋηε θαηΪ ην Ϋηνο ΑλαθνξΪο 

 Αξηζκφο Απνθνέησλ θαηΪ ην Ϋηνο αλαθνξΪο 

 Πνζνζηφ θνηηεηψλ επέ ησλ εηζαγνκΫλσλ πνπ δελ νινθιάξσζαλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε 2Ν 

ρξφληα 

 

ηνλ 2ν Ϊμνλα (Βαζκνινγηθά Δπέδνζε) ηα θξηηάξηα πνπ πνζνηηθνπνηνχλ ηελ εηθφλα εέλαη:  

 ΜΫζνο φξνο βαζκνινγέαο πηπρένπ θαηΪ ην Ϋηνο αλαθνξΪο 

 Καηαλνκά Βαζκνινγέαο πηπρένπ 

 

ηνλ 3ν Ϊμνλα (ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ) ηα θξηηάξηα πνπ πνζνηηθνπνηνχλ ηελ εηθφλα εέλαη:  

 πλνιηθφο Αξηζκφο ΝενεηζαρζΫλησλ Φνηηεηψλ 

 Αξηζκφο ΝενεηζαρζΫλησλ Φνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

    (α) Με εηζαγσγηθΫο εμεηΪζεηο 

    (β) Απφ ΜεηεγγξαθΫο 

    (γ) Με θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο 

    (δ) Άιιεο Καηεγνξέεο 

 

Σα ζηνηρεέα απηΪ ζπκπιεξψζεθαλ ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο ΟΜΔΑ ησλ ηκεκΪησλ θαη ηηο 

γξακκαηεέεο. ηα κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα ππΪξρνπλ ειιεέςεηο δηφηη δελ παξαθνινπζνχληαη 
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κεραλνγξαθηθΪ απφ ηηο γξακκαηεέεο ησλ ηκεκΪησλ. Έλα επέζεο πξφβιεκα πνπ 

παξνπζηΪζηεθε ζηε ζπιινγά ησλ ζηνηρεέσλ αθνξΪ ζηνλ αξηζκφ απνθνέησλ θαηΪ ην Ϋηνο 

αλαθνξΪο. ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα πνιιψλ γξακκαηεηψλ απφθνηηνη ζεσξνχληαη νη 

θνηηεηΫο νη νπνένη φρη απιψο πΫξαζαλ φια ηα απαηηνχκελα καζάκαηα αιιΪ εθεέλνη νη νπνένη 

Ϋρνπλ παξαζηεέ ζηελ ηειεηά νξθσκνζέαο. πλεπψο Ϋλαο θνηηεηάο ν νπνένο νινθιάξσζε ηηο 

ζπνπδΫο ηνπ πεξλψληαο ηα ηειεπηαέα καζάκαηα ηνλ επηΫκβξην ελψ ε νξθσκνζέα ηνπ άηαλ ηνλ 

ΓεθΫκβξην δελ ζα εκθαλέδεηαη ζηνπο πηπρηνχρνπο εθφζνλ ην Ϋηνο αλαθνξΪο σο αθαδεκατθφ 

Ϋηνο νινθιεξψλεηαη ηνλ επηΫκβξην. ε ζπλεξγαζέα κε ηηο γξακκαηεέεο ησλ ηκεκΪησλ θαη ηηο 

ΟΜΔΑ ην πξφβιεκα αληηκεησπέζηεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

Δπέζεο Ϋλα δάηεκα πνπ Ϋπξεπε λα αληηκεησπηζηεέ άηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ 

θνηηεηψλ επέ ησλ εηζαγνκΫλσλ πνπ δελ νινθιάξσζαλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζε 2×Ν ρξφληα.  Ο 

πξνβιεκαηηζκφο άηαλ εΪλ ην πνζνζηφ απηφ αλαθΫξεηαη ζην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκΫλσλ 

θνηηεηψλ φισλ ησλ εηψλ ά απηψλ νη νπνένη κπάθαλ ζην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2001-2002 θαη 

ζπλερέδνπλ λα εέλαη θνηηεηΫο ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2009-2010. ΔπηιΫρζεθε ε 2ε πξνζΫγγηζε ε 

νπνέα ζεσξάζεθε θαη ε πιΫνλ αμηφπηζηε δηφηη ηα κεηξψα ησλ θνηηεηψλ ησλ ηκεκΪησλ γηα ηελ 

πεξένδν πξηλ απφ ην 1984 δελ Ϋρνπλ κεραλνγξαθεζεέ πιάξσο θαη δελ Ϋρεη γέλεη εθθαζΪξηζε 

δεδνκΫλνπ φηη εκθαλέδνληαη θνηηεηΫο πνπ Ϋρνπλ εγγξαθεέ ηε δεθαεηέα ηνπ 60 θαη αθφκε 

βξέζθνληαη ζηα θνηηεηηθΪ κεηξψα. Έηζη θξέζεθε ζθφπηκν λα ειεγρζεέ θαη λα απνηππσζεέ ην 

πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ νη νπνένη ζπκπιάξσζαλ ην δηπιΪζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ 

ζπνπδψλ θαη ζην Ϋηνο αλαθνξΪο εέλαη αθφκε θνηηεηΫο ησλ ηκεκΪησλ κε Ϋηνο βΪζεο 2×Ν +1 

απφ ην Ϋηνο αλαθνξΪο.  
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3.2 ηνηρεέα θνηηεηψλ γηα πξνπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ 

 

 

Πίνακαρ 40- 3Α: Φοιηηηέρ (ανά  Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα Σποςδών)  

ΠξνγξΪκκαηα 
Πξνπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (γηα φιν ην 
Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ 
ζε φια ηα 

Ϋηε θαηΪ ην 
Ϋηνο 

αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
ελεξγψλ 
θνηηεηψλ 

Αξηζκφο 
απνθνέησλ 
θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ ηηο 
ζπνπ-δΫο 

ηνπο ζε 2*Ν 
ρξφληα ** 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫ
λησλ 

Με 
εηζαγσγηθΫο 

εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξαθ

Ϋο 

Με 
θαηαηα-
θηάξηεο 

εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5-
8.5 

8,51-
10 

1.  
Σκάκα 

Θενινγέαο 
417 377 0 24 16 4.151 1.688 175 6.71 125 43 7 

69% 
 

2.  
Σκάκα 

Κνηλσληθάο 
Θενινγέαο 

     2.403 1.703      25%*** 

3.  
Σκάκα 

Ννκηθάο 
686 404 165 35 82 14.312 3.488 914 6,69 306 457 16 53% 

4.  
Σκάκα 

Οηθνλνκηθψλ 
Δπηζηεκψλ 

368 321 10 7 30 10.491 2.026 222  145 35 2 35% 

5.  

Σκάκα   
Πνιηηηθάο 

Δπηζηάκεο & 
Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο 

394 273 84 7 30 9.553 2.049 314     15%*** 

6.  
Σκάκα  

Ηαηξηθάο 
305 172 61 13 59 2.918 1.961 453 7,39 133 271 49 30%*** 

7.  
Σκάκα  

Φηινινγέαο 
517 326 142 7 42 3.165 2.508 416  145 258 13 43% 

8.  Σκάκα  386 213 149 3 21 3.824 2.184 181 6,8  123 55 1,65% 
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ΠξνγξΪκκαηα 
Πξνπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (γηα φιν ην 
Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ 
ζε φια ηα 

Ϋηε θαηΪ ην 
Ϋηνο 

αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
ελεξγψλ 
θνηηεηψλ 

Αξηζκφο 
απνθνέησλ 
θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ ηηο 
ζπνπ-δΫο 

ηνπο ζε 2*Ν 
ρξφληα ** 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫ
λησλ 

Με 
εηζαγσγηθΫο 

εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξαθ

Ϋο 

Με 
θαηαηα-
θηάξηεο 

εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5-
8.5 

8,51-
10 

Ηζηνξέαο & 
Αξραηνινγέαο 

9.  

Σκάκα 
Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο 
θαη 

Φπρνινγέαο 

452 323 123 6 - 

4.271 

2.539 372 7,11 10 360 2 25% 

10.  
Πξφγξακκα 
Φπρνινγέαο 

Σκάκα Φ.Π.Φ. 
122 111 3 8 - 809 152 - - - -  

11.  

Σκάκα  
Αγγιηθάο 

Γιψζζαο θαη 
Φηινινγέαο 

336 281 6 11 38 4.376 1.590 283 6,83 13 259 11 20%*** 

12.  
Σκάκα 

Γαιιηθάο 
Φηινινγέαο 

232 219  6 7 3.329 1.291 219 6,2% 144 71 4 20%*** 

13.  

Σκάκα  
Γεξκαληθάο 

Γιψζζαο θαη 
Φηινινγέαο 

131 122 1 10 10 1.314 659 98 * 7,20 17 67 15 5% 

14.  

Σκάκα 
Ηηαιηθάο &     
Ηζπαληθάο 

Γιψζααο θαη 
Φηινινγέαο 

114 85 - 17 12 1.640 718 472 7.3 40 41 24 43,40% 

15.  
Σκάκα 

Θεαηξηθψλ 
πνπδψλ 

107 61 27 7 12 853 535 80 7,74 11 54 15 18% 
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ΠξνγξΪκκαηα 
Πξνπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (γηα φιν ην 
Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ 
ζε φια ηα 

Ϋηε θαηΪ ην 
Ϋηνο 

αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
ελεξγψλ 
θνηηεηψλ 

Αξηζκφο 
απνθνέησλ 
θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ ηηο 
ζπνπ-δΫο 

ηνπο ζε 2*Ν 
ρξφληα ** 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫ
λησλ 

Με 
εηζαγσγηθΫο 

εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξαθ

Ϋο 

Με 
θαηαηα-
θηάξηεο 

εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5-
8.5 

8,51-
10 

16.  
Σκάκα  

Μνπζηθψλ 
πνπδψλ 

73 56 

Γε 
γέλνληαη 
κεηεγγξ

αθΫο 
ζην 

Σκάκα 

3 14 593 493    8 12 10%*** 

17.  

Σκάκα 
Σνπξθηθψλ & 
χγρξνλσλ 
Αζηαηηθψλ 
πνπδψλ 

69 57  5 

1  ΑΜΔΑ, 
1  Αιιν-
δαπφο, 4 

Κχπξηνη ,1 
Μνπζνπι

κΪλνο 

405 371 18 7,314 8 6 4 12%*** 

18.  
Σκάκα 

Φπζηθάο 
224 144 60 2 18 3.483 1.528 193 - 82 109 2 69% 

19.  
Σκάκα: 
Υεκεέαο 

180 88 80 - 12 1.898 902 140 6.33    25%*** 

20.  
Σκάκα  

Μαζεκαηηθψλ 
392 261 110 4 17 5.122 2.096 224 6.33 190 30 4 55,76% 

21.  
Σκάκα: 

Βηνινγέαο 
143 100 24 2 17 1.684 771 138 6,71 98 39 1 20%*** 

22.  

Σκάκα  
Γεσινγέαο  & 

ΓεσπεξηβΪιιν
ληνο 

119 85 27 1 6 1.653 711 75 6,6 32 39 - 
16.7% θαη‘  

Ϋηνο 

23.  

Σκάκα 
Πιεξνθνξηθάο 

& 
Σειεπηθνηλσλη

ψλ 

294 173 93  28 2.051 1.488 31 6,94 11 14 3 20%*** 
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ΠξνγξΪκκαηα 
Πξνπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (γηα φιν ην 
Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ 
ζε φια ηα 

Ϋηε θαηΪ ην 
Ϋηνο 

αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
ελεξγψλ 
θνηηεηψλ 

Αξηζκφο 
απνθνέησλ 
θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ ηηο 
ζπνπ-δΫο 

ηνπο ζε 2*Ν 
ρξφληα ** 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫ
λησλ 

Με 
εηζαγσγηθΫο 

εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξαθ

Ϋο 

Με 
θαηαηα-
θηάξηεο 

εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5-
8.5 

8,51-
10 

24.  
Σκάκα 

Οδνληηαηξηθάο 
127 89 3 10 25 916 740 143 6,75 8 90 45 38% 

25.  
Σκάκα 

Φαξκαθεπηηθάο 
161 111 1 8 41 1.567 926 156 6,26    15%*** 

26.  
Σκάκα 

Ννζειεπηηθάο 
231 166 41 9 15 1.194 937 154  22 123 9 18% 

27.  

Σκάκα 
Δθπαέδεπζεο 

& Αγσγάο 
ζηελ 

πξνζρνιηθά 
Ζιηθέα 

(ΣΔΑΠΖ) 

294 101 156 8 29 1.570 1.274 226 7,66 41 151 34 24% 

28.  

Σκάκα 
Δπηθνηλσλέαο 

& ΜΫζεσλ 
καδηθάο 

ΔλεκΫξσζεο-
(ΔΜΜΔ) 

146 121 7 - 18 982 783 150 7,58 57 90 3 30,6% 

29.  

Σκάκα 
Δπηζηάκεο 
Φπζηθάο 

Αγσγάο & 
Αζιεηηζκνχ-

(ΣΔΦΑΑ) 

335 170 83 5 77 1.428 2.143 317 6.0-6.9 242 73 2 4% 

30.  

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

451 202 232 17 0 2.123 1.872 343 8,24 0 222 
12
1 

7% 
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ΠξνγξΪκκαηα 
Πξνπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (γηα φιν ην 
Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ 
ζε φια ηα 

Ϋηε θαηΪ ην 
Ϋηνο 

αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
ελεξγψλ 
θνηηεηψλ 

Αξηζκφο 
απνθνέησλ 
θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ ηηο 
ζπνπ-δΫο 

ηνπο ζε 2*Ν 
ρξφληα ** 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫ
λησλ 

Με 
εηζαγσγηθΫο 

εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξαθ

Ϋο 

Με 
θαηαηα-
θηάξηεο 

εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5-
8.5 

8,51-
10 

(ΠΣΓΔ) 

31.  

Σκάκα 
Μεζνδνινγέαο, 

Ηζηνξέαο & 
Θεσξέαο ηεο 
Δπηζηάκεο 

(ΜΗΘΔ) 

112 101 0 7 4 1.549 606      35%*** 

 

* Έηνο αλαθνξΪο εέλαη ην αθαδεκατθφ Ϋηνο ην νπνέν θαιχπηεη ε Δζσηεξηθά Έθζεζε ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π.  ΜειινληηθΪ, φηαλ ε Δζσηεξηθά Έθζεζε ζα 

αθνξΪ ζε δηεηέα, φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηνλ Νφκν 3374, ζηελ ζΫζε απηά ζα ζπκπιεξψλνληαη δχν αξηζκνέ, Ϋλαο γηα θαζΫλα απφ ηα δχν  Ϋηε. 

** πνπ Ν = ειΪρηζηνο ρξφλνο γηα ηελ ιάςε πηπρένπ. 

*** ΚαηΪ ΠξνζΫγγηζε 
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3.3 ηνηρεέα Φνηηεηψλ γηα ΜεηαπηπρηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ 

 

Πίνακαρ 41 - 3Β: Σηοισεία θοιηηηών για ηα Μεηαπηςσιακά Ππογπάμμαηα Σποςδών 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Σκάκα 
Θενινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

29 29 - - -     5 4  

Σκάκα 
Κνηλσληθάο 
Θενινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

            

Σκάκα 
Ννκηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Ηδησηηθνχ 
Γηθαένπ 

82 82     18      

Σκάκα 
Ννκηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Αζηηθφ Γέθαην 
98 98     16      

Σκάκα 
Ννκηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΔμεηδηθεπκΫλν 
Γεκφζην Γέθαην 

18            

Σκάκα 
Ννκηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα   

Γεκφζην Γέθαην 
38      16      

Σκάκα Μεηαπηπρ. 25      6      
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ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Ννκηθάο Πξφγξακκα   
Πνηληθψλ 

Δπηζηεκψλ 

Σκάκα 
Ννκηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα   
Ηζηνξέαο θαη 
Θεσξέαο ηνπ 

Γηθαένπ 

33      1      

Σκάκα 
Ννκηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα   

Γηεζλψλ 
πνπδψλ 

49      1      

Σκάκα 
Οηθνλνκηθψλ 
Δπηζηεκψλ 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Δθ. Οηθνλ. & 

Υξεκ. 

10     10 11 7,97  

10  
(9
1

%) 

1 
(9%

) 
91% 

Σκάκα 
Οηθνλνκηθψλ 
Δπηζηεκψλ 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

ΔΛΓΚΣ-
ΛΟΓΗΣ 

51 - - - πλΫληεπμε 113 44 7,73 

3 
(6,
82
%) 

38  
(8
6,
36
%) 

3  
(6,8
2%) 

86,36% 

Σκάκα 
Οηθνλνκηθψλ 
Δπηζηεκψλ 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
ΓΗΓΑΚΣΟΡ -

MPhil 

21     21 12 7,29 
3 

(25
%) 

9 
(7
5

%) 

0 75% 

Σκάκα 
Οηθνλνκηθψλ 
Δπηζηεκψλ 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

ΓΗΓΑΚΣΟΡ –
Mphil,phase 2 

5     5 1      
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ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Σκάκα   
Πνιηηηθάο 

Δπηζηάκεο & 
Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
Πνι.& Κνηλ. 

Δπ. 

23      24 8,124  20 3  

Σκάκα   
Πνιηηηθάο 

Δπηζηάκεο & 
Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δπξσπ.&Γηεζλ.
π. 

50      24 7,68 3 18 3  

Σκάκα   
Πνιηηηθάο 

Δπηζηάκεο & 
Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Κξαη.&Γεκ.Πν
ιηη. 

26      26 7,75 4 16 6  

Σκάκα   
Πνιηηηθάο 

Δπηζηάκεο & 
Γεκφζηαο 
Γηνέθεζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
πνπδ.Ννη 

Δπξ. 

24      23 7,34 10 9 4  

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Αλαγελλεηηθά-
Αλαπαξαγσγηθ

ά Ηαηξηθά 

17 17 - - - 17 - - - - - - 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Γηαζπλδεηηθά 
Φπρηαηξηθά 

22 22 - - - 22 - - - - - - 
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ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

ΑπαξηησκΫλε 
Φξνληέδα 
σκαηηθάο 

Τγεέαο 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΔιΪρηζηα 
Δπεκβαηηθά, 
Υεηξνπξγηθά 
Ρνκπνηηθά 

Υεηξνπξγηθά & 
Σειερεηξνπξγηθ

ά 

24 24 - - - 120 - - - - - - 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Έιεγρνο ηνπ 

ηξεο& 
Πξναγσγά ηεο 

Τγεέαο 

29 29 - - - 52 - - - - - - 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΔλδαγγεηαθΫο 
ΣερληθΫο 

33 33 - - - - 

Δθθξεκν
χλ (1νο 
ρξφλνο 

ιεηηνπξγέ
αο) 

- - - - - 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Δπαγγεικαηηθά 
& 

Πεξηβαιινληηθά 

- - - - - 33 - - - - - - 
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ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Τγεέα- 
Γηαρεέξηζε& 
Οηθνλνκηθά 
Απνηέκεζε 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Δπεκβαηηθά 
Αθηηλνινγέα 

19 19 - - - 134 - - - - - - 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Δξγαζηεξηαθά 
& Κιηληθά 

Ννζειεπηηθά 
Καξδηνινγέα 

31 31 - - - 55 - 8,62 - - 7 12% 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Έξεπλα ζηε 

Γπλαηθεέα 
Αλαπαξαγσγά 

30 30 - - - 114 6 8,85 - - - 5% 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Θξφκβσζε- 
Αηκνξξαγέα-
Ηαηξηθά ησλ 

Μεηαγγέζεσλ 

32 32 - - - 32 - - - - - - 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Καξδηναλαπλε
πζηηθά 

45 45 - - - 45 - - - - - - 
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ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Αλαδσνγφλεζε 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Κιηληθά 
Νεπξνςπρνινγ

έα 

- - - - - 19 - - - - - - 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Κιηληθά 
Παηδηαηξηθά& 
Ννζειεπηηθά 

Έξεπλα 

26 26 - - - 124 9 - - - - 7% 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΜΔΘ 
Δπεέγνπζα 

Ννζειεπηηθά 

40 40 - - - 40  - - - - - 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΜνλΪδεο 
Δληαηηθάο 

Θεξαπεέαο- 
Καξδηνινγηθά 
Ννζειεπηηθά 

40 40 - - - 151 13 - - - 7 3% 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
ΜεηαβνιηθΪ 

Ννζάκαηα ησλ 
Οζηψλ 

55 55 - - - 175 30 - - - 2 16% 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Μνξηαθά 
Ηαηξηθά 

15 15 - - - 90 19 - - - - 21% 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Μνξηαθά & 

ΔθαξκνζκΫλε 
Φπζηνινγέα 

35 35 - - - 35 - - - - - - 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Νενπιαζκαηηθ
ά Νφζνο ζηνλ 

Άλζξσπν: 
χγρξνλε 

Κιηληθνπαζνιν
γναλαηνκηθά 

ΠξνζΫγγηζε & 
Έξεπλα 

42 42 - - - 42 - - - - - - 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Ογθνινγέα 
Θψξαθνο: 
χγρξνλε 

Κιηληθνεξγαζηε
ξηαθά 

ΠξνζΫγγηζε & 
Έξεπλα 

50 50 - - - 50 - - - - - - 

Σκάκα  Μεηαπηπρ. 21 21 - - - 21 - - - - - - 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Ηαηξηθάο Πξφγξακκα  
ΟξγΪλσζε & 

Γηαρεέξηζε 
Αλαθνπθηζηηθά

ο θαη 
Τπνζηεξηθηηθά
ο Φξνληέδαο 

Υξνλέσο 
Παζρφλησλ 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΠεξηβΪιινλ & 
Τγεέα. 

Γηαρεέξηζε 
Πεξηβαιινληηθ
ψλ ΘεκΪησλ 

κε Δπηπηψζεηο 
ζηελ Τγεέα 

- - - - - 111 5 7,67 - - 5 - 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Πξναγσγά 
Τγεέαο & 

Αγσγά Τγεέαο 

15 15 - - - 15 17 9,0 - - - 17 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Πξναγσγά 

Φπρηθάο 
Τγεέαο- 

Πξφιεςε 

41 41 - - - 41 - - - - - - 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Φπρηθψλ 
Γηαηαξαρψλ 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Γηεζλάο 
Ηαηξηθά- 

Γηαρεέξηζε 
Κξέζεσλ 
Τγεέαο 

45 45 - - - 155 29 8,36 - 8 9 6% 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Ηαηξηθά 
Φπζηθά- 

Αθηηλνθπζηθά 

- - - - - 38 19 8,9 - - - 50% 

Σκάκα  
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Βηνζηαηηζηηθά 
19 19 - - - 143 8 8,0 - 2 4 1% 

Σκάκα  
Φηινινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
Δηδέθεπζε : 

Αξραέα 
ΔιιεληθΪ 

56 49   7 261 23   6 17 8% 

Σκάκα  
Φηινινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Δηδέθεπζε : 

ΛαηηληθΪ 

            

Σκάκα  
Φηινινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
Δηδέθεπζε 

            



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

:ΒπδαληηλΪ 

Σκάκα  
Φηινινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Δηδέθεπζε : 
Λανγξαθέα 

            

Σκάκα  
Φηινινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δηδέθεπζε ΝΫα 
ΔιιεληθΪ 

            

Σκάκα  
Ηζηνξέαο & 

Αξραηνινγέαο 

ΜΠ Ηζηνξέαο, 
Αξραηνινγέα 

θαη Ηζηνξέα ηεο 
ΣΫρλεο 

42 42 - - - 516 38 9,12   3 92% 

Σκάκα  
Ηζηνξέαο & 

Αξραηνινγέαο 

ΠΜ 
«Γηαρεέξηζε 
Μλεκεέσλ: 

Αξραηνινγέα, 
Πφιε θαη 

Αξρηηεθηνληθά» 

13 13 - - -  0 0   0 0 

Σκάκα  
Ηζηνξέαο & 

Αξραηνινγέαο 

ΠΜ 
«ΜνπζεηαθΫο 

πνπδΫο» 
      13 9,27     

Σκάκα 
Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο 
θαη 

Φπρνινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

ζηε Φηινζνθέα 
70 70 0 0 0 578 42 8,50    3% 

Σκάκα 
Φηινζνθέαο, 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

40 40 0 0 0  49      



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Παηδαγσγηθάο 
θαη 

Φπρνινγέαο 

«Θεσξέα, 
ΠξΪμε θαη 

Αμηνιφγεζε 
ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ 
Έξγνπ» 

Σκάκα 
Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο 
θαη 

Φπρνινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

ζηε 
πκβνπιεπηηθά 

θαη ηνλ 
Δπαγγεικαηηθφ 
Πξνζαλαηνιηζ

κφ 

  0 0 0        

Σκάκα 
Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο 
θαη 

Φπρνινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
«Γηδαθηηθά 
καζεκΪησλ 

Δηδηθφηεηαο κε 
ΝΫεο 

Σερλνινγέεο» 

  0 0 0        

Σκάκα 
Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο 
θαη 

Φπρνινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
ζηε ρνιηθά 
Φπρνινγέα 

  0 0 0        

Σκάκα 
Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
ζηελ Κιηληθά 

  0 0 0        



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

θαη 
Φπρνινγέαο 

Φπρνινγέα 

Σκάκα 
Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο 
θαη 

Φπρνινγέαο 

Γηαηκεκαηηθφ 
Μεηαπηπρ. 
πξφγξακκα 
Γηδαζθαιέαο 

ηεο Διιεληθάο 
σο 

Γεχηεξεο/ΞΫλε 
Γιψζζαο 

            

Σκάκα 
Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο 
θαη 

Φπρνινγέαο 

Γηηδξπκαηηθφ 
πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ 
ζπνπδψλ 

«Ζζηθά 
Φηινζνθέα» 

            

Αγγιηθάο 
Γιψζζαο θαη 
Φηινινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

27 27 0 0 0 26 0 - 61 95 - 19,7 

Σκάκα 
Γαιιηθάο 

Φηινινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
Καηεχζπλζε: 

Γαιιηθά 
θηινινγέα/ 

Ηζηνξέα 
Γαιιηθνχ 

Πνιηηηζκνχ 

11      8 8,12%  4 4  

Σκάκα 
Γαιιηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

40      4 17,14% 3 2 1  



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Φηινινγέαο Μεηαθξαζενιν
γέα 

Σκάκα  
Γεξκαληθάο 

Γιψζζαο θαη 
Φηινινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
πνπδψλ (2 

θαηεπζχλζεηο: 
Γισζζνινγέα 
& Λνγνηερλέα) 

11 11 - - - 30 12 8,5  8 5 - 

Σκάκα  
Γεξκαληθάο 

Γιψζζαο θαη 
Φηινινγέαο 

Γηαπαλεπηζηεκ
ηαθφ-

Γηαηκεκαηηθφ 
Μεηαπηπρ.Πξφ

γξακκα  
«ΜεηΪθξαζε-

Μεηαθξαζενιν
γέα» 

Σα 
ζηνηρεέα 
δφζεθαλ 
απφ ην 
Σκάκα 

Γαιιηθάο 
θαη 

Φηινινγέα
ο πνπ 

ζπκκεηΫρε
η ζην ΠΜ 

           

Σκάκα  
Γεξκαληθάο 

Γιψζζαο θαη 
Φηινινγέαο 

Γηαηκεκαηηθφ 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

«Θεσξέα 
Λεμηθνγξαθέαο 

θαη 
ΔθαξκνγΫο» 

Γε 
ιεηηνχξγ

εζε 
θΫηνο 

           

Σκάκα Ηηαιηθά 
ο&     Ηζπαληθά 
ο Γιψζααο θαη 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

14            



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Φηινινγέαο 

Σκάκα 
Θεαηξηθψλ 
πνπδψλ 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
Παγθφζκην 

ΘΫαηξν 

23 23 0 0 0 56 12 9,02   12  

Σκάκα 
Θεαηξηθψλ 
πνπδψλ 

Γηδαθηνξηθφ 2 0 0 0 2 53 1 Ϊξηζηα     

Σκάκα 
Φπζηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Ρ/Ζ  
Γηαηκεκαηηθφ 

26 - - - 26 235 14 - 1 12 1 70% 

Σκάκα 
Φπζηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Ζ/Α  
Γηαηκεκαηηθφ 

21 - - - 21 288 22 - 0 16 6 78% 

Σκάκα 
Φπζηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
Φπζηθά ησλ 

Τιηθψλ 

7 - - - 7 9 7 -    0 

Σκάκα 
Φπζηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Ππξεληθά θαη 
Φπζηθά ηνηρ. 
σκαηηδέσλ 

8 - - - 8 35 8 -    20% 

Σκάκα 
Φπζηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Αζηξνθπζηθά, 
Αζηξνλνκέα θαη 

8 - - - 8 47 12 -    40% 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Μεραληθά 

Σκάκα 
Φπζηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Φπζηθά 
ΠεξηβΪιινληνο 

22 - - - 22 49 18 -    8% 

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 
Αλαιπηηθά 

Υεκεέα 

0    

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

4 3 8,74     

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 

Φπζηθνρεκεέα 

 
1 

   

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

2 5 9,37     

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 
Οξγαληθά 

Υεκεέα 

1    

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

2 3 7,97     

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 

Βηνκεραληθά 
1    

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
2 3 9,48     



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Υεκεέα ζπλεθηέ-
κεζε 

πξνζφ-
λησλ 

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 

Υεκεέα 
Σξνθέκσλ 

3    

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

7 4 9,13     

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 
Βηνρεκεέα 

8    

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

16 10 9,42     

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 

Κιηληθά Υεκεέα 

 
5 

   

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

12 5 7,82     

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 
Αλφξγαλε 
Υεκεέα & 

 
6 

   

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

10 12 9,55     



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Σερλνινγέα κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 
Υεκεέα & 

Σερλνινγέα 
ΠεξηβΪιινληνο 

 
5 

   

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

16 14 8,89     

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε:  
Δπηζηάκε 

Πνιπκεξψλ & 
ΔθαξκνγΫο ηεο 

 
3 

   

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

7 8 9,04     

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 
ΓηΥεΝΔη 

25    

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

64 15 9,08     

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 

Υεκηθά 
ΑλΪιπζε- 
Έιεγρνο 

23    

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 

52 13 8,75     



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Πνηφηεηαο πξνζφ-
λησλ 

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 
Οξγαληθά 

χλζεζε & 
ΔθαξκνγΫο ηεο 

ζηε Υεκηθά 
Βηνκεραλέα 

6    

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

12 5 9,26     

Σκάκα: 
Υεκεέαο 

ΜΠ 
Δηδέθεπζε: 

ΚαηΪιπζε & 
εθαξκνγΫο ηεο 

7    

ΔμεηΪζεηο, 
ζπλΫληεπ-

με θαη 
ζπλεθηέ-

κεζε 
πξνζφ-

λησλ 

12 3 9,34     

Σκάκα  
Μαζεκαηηθψλ 

ΜΠ-
Καηεχζπλζε: 
ΘεσξεηηθΪ 
ΜαζεκαηηθΪ 

15 - - - 
Δπηινγά ά 
ΔμεηΪζεηο 

49 6 8.52  3 3  

Σκάκα  
Μαζεκαηηθψλ 

ΜΠ-
Καηεχζπλζε: 

ΔθαξκνζκΫλα 
ΜαζεκαηηθΪ 

11 - - - 
Δπηινγά ά 
ΔμεηΪζεηο 

36 9 7.48 4 3 2  

Σκάκα  
Μαζεκαηηθψλ 

ΜΠ-
Καηεχζπλζε: 
ηαηηζηηθά & 

Δπηρεηξεζηαθά 
Έξεπλα 

9 
 

- - - 
Δπηινγά ά 
ΔμεηΪζεηο 

30 6 7.72 2 2 2  



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Σκάκα  
Μαζεκαηηθψλ 

Γηαπαλεπηζηεκ
ηαθφ 

Γηαηκεκαηηθφ 
ΠΜ Γηδαθηηθά 
& Μεζνδνινγέα 

ησλ 
Μαζεκαηηθψλ 

35 - - - Δπηινγά 120 19 7,4 2 12 5 
8 ( 

6,7%) 

Σκάκα  
Μαζεκαηηθψλ 

Γηαπαλεπηζηεκ
ηαθφ 

Γηαηκεκαηηθφ 
ΠΜ Λνγηθά & 

Θεσξέα 
Αιγνξέζκσλ 

14 - - - Δπηινγά 33 10 8,146  6 4 
57,57% 

 

Σκάκα: 
Βηνινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Βηνπιεξνθνξηθ
ά 

15 15 - - - 66 10 7,61 2 7 1  

Σκάκα: 
Βηνινγέαο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
χγρξνλεο 
ηΪζεηο ζηε 

Γηδαθηηθά ησλ 
Βηνινγηθψλ 

καζεκΪησλ θαη 
λΫεο 

ηερλνινγέεο 

21 21 - - - 49 9 9,06   9  

Σκάκα: 
Βηνινγέαο 

Μεηαπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα 
Μηθξνβηαθά 

13 13 - - - 38 - -   -  



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Βηνηερλνινγέα 

(Σκάκα 
Βηνινγέαο-
Ηαηξηθάο) 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

ΔθαξκνγΫο ηεο 
Βηνινγέαο ζηελ 

Ηαηξηθά 

23 23 - - - 52 11 7,23 1 7 3  

(Σκάκα 
Βηνινγέαο-
Ηαηξηθάο) 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Κιηληθά 
Βηνρεκεέα-
Μνξηαθθά 

Γηαγλσζηηθά 

17 17 - - - 46 10 8,2  6 4  

Σκάκα  
Γεσινγέαο  & 

ΓεσπεξηβΪιιν
ληνο 

ΠΜ Σκάκαηνο 
Γεσινγέαο 

28 - - - - 149 17 9,02 1 1 15 
18,3% 

θαη‘  
Ϋηνο 

Σκάκα  
Γεσινγέαο  & 

ΓεσπεξηβΪιιν
ληνο 

Γηαηκεκαηηθφ 
ΠΜ 

Χθεαλνγξαθέα 
θαη Γηαρεέξηζε 

ΘαιΪζζηνπ 
ΠεξηβΪιινληνο 

19 - - - - 45 10 7,2 10 70 20 
5,2% 
θαη‘  
Ϋηνο 

Σκάκα  
Γεσινγέαο  & 

ΓεσπεξηβΪιιν
ληνο 

Γηηδξπκαηηθν 
ΠΜ Πξφιεςε 
θαη Γηαρεέξηζε 

Φπζηθψλ 
Καηαζηξνθψλ 

 

16 - - - - 63 7 8,6 - 43 47 0 

Σκάκα ΠΜ 62 - - - 62 760 56 8,32 4    



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Πιεξνθνξηθάο 
& 

Σειεπηθνηλσλη
ψλ 

"Πιεξνθνξηθάο 
& 

Σειεπηθνηλσλη
ψλ" 

Σκάκα 
Πιεξνθνξηθάο 

& 
Σειεπηθνηλσλη

ψλ 

ΓΠΜ 
"Μηθξνειεθηξν

ληθά" 
20 - - - 20  7 7,80 0 7 0  

Σκάκα 
Πιεξνθνξηθάο 

& 
Σειεπηθνηλσλη

ψλ 

ΓΠΜ 
"Οηθνλνκηθά 
θαη Γηνέθεζε 

ησλ 
Σειεπηθνηλσλη
αθψλ Γηθηχσλ" 

40 - - - 40  23 8,00 0 18 5  

Σκάκα 
Οδνληηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξ/ΓΗΓ 
Οδνληηαηξ 

53      41 8,25 - - 30 6 

Σκάκα 
Οδνληηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

ΤιηθΪ Οδνλη. 
Σερλ. 

2      0      

Σκάκα 
Οδνληηαηξηθάο 

Γηδαθη. 
Πξφγξακκα 

(31)      
ΓΔΝ 

ΟΛΟΚΛ 
     

Σκάκα 
Οδνληηαηξηθάο 

Μεηαπηπρηαθνέ 
χλνιν 

40     159 41    31 6% 

Σκάκα 
Οδνληηαηξηθάο 

Γηδαθηνξηθνέ 
χλνιν 

17     106 14      

Σκάκα ΠΜ Γεληθφ 31    31  13 8,48  7 6  



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Φαξκαθεπηηθά
ο 

Φαξκαθεπηηθάο 

Σκάκα 
Φαξκαθεπηηθά

ο 

ΠΜ 
Βηνκεραληθά 

Φαξκαθεπηηθά 
9    9  5 8,48  3 2  

Σκάκα 
Φαξκαθεπηηθά

ο 

ΠΜ 
Παξαγσγά & 

Έιεγρνο 
Φαξκαθεπηηθψ

λ Δλψζεσλ 

3    3  9 8,92  3 6  

Σκάκα 
Ννζειεπηηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Ννζειεπηηθάο 
77     145 66  1 33 32  

Σκάκα 
Ννζειεπηηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚ
Ο Οξγ. & 
Γηνέθεζε 

Τπεξεζηψλ 
Τγεέαο 

40     82 31   15 16  

Σκάκα 
Ννζειεπηηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Γηαρ. Κξέζεσλ, 
Μαδ. & Δπεηγ. 

Καηαζη. 

29     54 26   6 20  

Σκάκα 
Ννζειεπηηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Γηαπνιηηηζκηθά 
Ννζειεπηηθά 

13     13 -      



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Σκάκα 
Ννζειεπηηθάο 

ΓΗΓΑΚΣ. 
Πξφγξακκα 

(31)      20      

Σκάκα 
Ννζειεπηηθάο 

Μεηαπηπρηαθνέ 
χλνιν 

     294 113     2% 

Σκάκα 
Ννζειεπηηθάο 

Γηδαθηνξηθνέ 
χλνιν 

     123 20     3% 

Σκάκα 
Δθπαέδεπζεο 

& Αγσγάο 
ζηελ 

πξνζρνιηθά 
Ζιηθέα ΣΔΑΠΖ 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

«Σερλνινγέεο 
ηεο 

Πιεξνθνξέαο 
θαη ηεο 

Δπηθνηλσλέαο 
γηα ηελ 

Δθπαέδεπζε» 

29 29 - - - 80 13 8,8  6 7  

Σκάκα 
Δθπαέδεπζεο 

& Αγσγάο 
ζηελ 

πξνζρνιηθά 
Ζιηθέα ΣΔΑΠΖ 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

«Δθπαέδεπζε 
θαη Αλζξψπηλα 
Γηθαηψκαηα» 

23 23 - - - 64 12 7,8  10 2  

Σκάκα 
Δθπαέδεπζεο 

& Αγσγάο 
ζηελ 

πξνζρνιηθά 
Ζιηθέα ΣΔΑΠΖ 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

«Δηδηθά 
Αγσγά» 

21 21 - - - 70 16 8,69  6 10  

Σκάκα 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

21 21 - - - 21 0 -     



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

& Αγσγάο 
ζηελ 

πξνζρνιηθά 
Ζιηθέα ΣΔΑΠΖ 

«πκβνπιεπηηθ
ά Φπρνινγέα 

θαη 
πκβνπιεπηηθά 

ζηελ 
Δθπαέδεπζε, 
ηελ Τγεέα, ηελ 

Δξγαζέα» 

Σκάκα 
Δπηθνηλσλέαο 

& ΜΫζεσλ 
καδηθάο 

ΔλεκΫξσζεο-
ΜΜΔ 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

42 41 0 0 

1 
(ΤΠΟΣΡΟ

ΦΟ 
ΤΠΔΠΘ) 

42 0      

Σκάκα 
Δπηζηάκεο 
Φπζηθάο 

Αγσγάο & 
Αζιεηηζκνχ 

ΠΜ «Βηνινγέα 
ηεο Άζθεζεο» 

Μεηαπηπρ. 
Κχθινο 

15 - - - - 47 8 8,04  6 2 10,87% 

Σκάκα 
Δπηζηάκεο 
Φπζηθάο 

Αγσγάο & 
Αζιεηηζκνχ 

ΠΜ «Βηνινγέα 
ηεο Άζθεζεο» 

Γηδαθηνξ. 
Κχθινο 

4 - - - 1 34 0 -    2,33% 

Σκάκα 
Δπηζηάκεο 
Φπζηθάο 

Αγσγάο & 
Αζιεηηζκνχ 

ΠΜ «ΦΑΑ» 
Μεηαπηπρ. 

Κχθινο 
40 - - - - 100 20 8,19  14 6 10,13% 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Σκάκα 
Δπηζηάκεο 
Φπζηθάο 

Αγσγάο & 
Αζιεηηζκνχ 

ΠΜ «ΦΑΑ» 
Γηδαθηνξ. 

Κχθινο 
15 - - - 7 39 0 -     

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δηδηθά Αγσγά – 
Λνγνζεξαπεέα 

– 
πκβνπιεπηηθά 

76 76 0 0 0 107 21 9 0  3 16% 

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

ΔθαξκνζκΫλε 
Παηδαγσγηθά 

26 26 0 0 0 114 17 9 0  2 13% 

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
πγθξηηηθά 

Παηδαγσγηθά 

11 11 0 0 0 11 2 9 0  2 0 

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Κνηλσληνβηνινγέ
α 

Νεπξνεπηζηάκεο 
θαη Δθπαέδεπζε 

7 7 0 0 0 11 2 9 0  0 18% 

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
ΜαζεκαηηθΪ 

ζηελ 
Δθπαέδεπζε 

8 8 0 0 0 29 5 9 0  0 17% 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Πιεξνθνξηθά 
ζηελ 

Δθπαέδεπζε 

16 16 0 0 0 17 18 9 0  0 1,05% 

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

ΦπζηθΫο 
Δπηζηάκεο 

ζηελ 
Δθπαέδεπζε 

12 12 0 0 0 58 5 9 0  1 6% 

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Γηδαθηηθά ηεο 
Γιψζζαο – 

Λνγνηερλέα – 
ΘΫαηξν θαη 
Δθπαέδεπζε 

0 0 0 0 0 38 6 9 0  2 10% 

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
Ηζηνξέα θαη 

Γηδαθηηθά ηεο 
Ηζηνξέαο – 

Λανγξαθέα θαη 
Πνιηηηζκφο 

21 21 0 0 0 62 9 9 0  1 12% 

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Κνηλσληνινγέα 
Δξγαζέαο : 

7 7 0 0 0 19 2 9 0  0 10% 
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ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ(γηα φιν ην Ίδξπκα) 

Αξηζκφο λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ αλΪ θαηεγνξέα 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

εγγεγξακκΫ
λσλ 

θνηηεηψλ ζε 
φια ηα Ϋηε 

θαηΪ ην Ϋηνο 
αλαθνξΪο* 

Αξηζκφο 
απνθνέησ
λ θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

ΜΫζνο 
βαζκφο 
πηπρένπ 
θαηΪ ην 

Ϋηνο 
αλαθνξΪο

* 

Καηαλνκά 
βαζκνινγέαο 

πηπρένπ 

Πνζνζηφ 
θνηηεηψλ επέ 

ησλ 
εηζαγνκΫλσλ 

πνπ ΓΔΝ 
νιν-

θιάξσζαλ 
ηηο ζπνπ-δΫο 
ηνπο ζε 2*Ν 

ρξφληα ** 
πλνιηθφο 
Αξηζκφο 

λενεηζαρζΫλη
σλ 

Με εηζαγσγηθΫο 
εμεηΪζεηο 

Απφ 
κεηεγγξα 

θΫο 

Με 
θαηαηαθηά

ξηεο 
εμεηΪζεηο 

Άιιεο 
θαηεγνξέεο 

5.0-
6.49 

6.5
-

8.5 

8,51 
-10 

ΠνιηηηθΫο 
ΑγνξΪο 

Δξγαζέαο – 
Μεηνλφηεηεο  

Παηδηθά Ζιηθέα 

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δηδηθά Αγσγά – 
Λνγνζεξαπεέα  
πκβνπιεπηηθά 

7 7 0 0 0 19 2 9 0  0 10% 

Παηδαγσγηθφ 
Σκάκα 

Γεκνηηθάο 
Δθπαέδεπζεο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δθπαηδεπηηθά 
Σερλνινγέα θαη 

ΑλΪπηπμε 
Αλζξψπηλσλ 

Πφξσλ 

35 35 0 0 0 87 17 8,85 0  0 19% 

Σκάκα 
Μεζνδνινγέαο 

Ηζηνξέαο & 
Θεσξέαο ηεο 
Δπηζηάκεο 

ΠΜ Ηζηνξέα 
θαη Φηινζνθέα 

ησλ 
Δπηζηεκψλ θαη 

ηεο 
Σερλνινγέαο 

24 24 - - - 632 16      

Σκάκα 
Μεζνδνινγέαο 

Ηζηνξέαο & 
Θεσξέαο ηεο 
Δπηζηάκεο 

ΠΜ Βαζηθά 
θαη 

ΔθαξκνζκΫλε 
Γλσζηαθά 
Δπζηάκε 

12 12 - - -  15      
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4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ 

 

4.1 ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ ησλ ΣκεκΪησλ ηνπ Iδξχκαηνο 

ηνλ παξαθΪησ πέλαθα παξαηέζεληαη απνγξαθηθΪ ζηνηρεέα ησλ ΠξνγξακκΪησλ Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ησλ ΣκεκΪησλ 

ηνπ Ηδξχκαηνο ζρεηηθΪ κε ηελ ηειεπηαέα αλακφξθσζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεκΪησλ γηα ηελ απφθηεζε πη πρένπ, 

ηελ αληηζηνέρεζε ζε κνλΪδεο ECTS, ην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκΪησλ θαη επηινγάο θ.α. 

Πίνακαρ 42: Γιδακηικό Έπγο & Ππογπάμμαηα ζποςδών 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Σκάκα Θενινγέαο 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2009 43  36 7  20 

 
Μεηαπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2009 10   10   

Σκάκα Κνηλσληθάο 
Θενινγέαο 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

- 51 207 21 30 3 0 

 
Μεηαπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα 

- 13 49 13 0 0 0 

Σκάκα Ννκηθάο 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

1994 41  31 10  49 

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Ηδησηηθνχ Γηθαένπ Α 
2001 15  15 0   

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Ηδησηηθνχ Γηθαένπ Β 
2001 14   -   
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ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

 
Μεηαπηπρ. 

Πξφγξακκα  Αζηηθφ 
Γέθαην 

2001 14  14 0   

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΔμεηδηθεπκΫλν 
Γεκφζην Γέθαην 

2001 4  4 0   

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα   

Γεκφζην Γέθαην 
2001 10  4 6   

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα   

Πνηληθψλ Δπηζηεκψλ 
2001 12  4 8   

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα   

Ηζηνξέαο θαη Θεσξέαο 
ηνπ Γηθαένπ 

2001 9   -   

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα   

Γηεζλψλ πνπδψλ 
2001 18   -   

Σκάκα  Οηθνλνκηθψλ  
Δπηζηεκψλ 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2009 36 Γελ Ϋρεη 20 16 24  

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Δθ Οηθνλ & Υξεκ 
 

8 
+δηπισκαηηθ
ά  εξγαζέα 

 4 4 - φια 

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

ΔΛΓΚΣ-Λνγηζη 
2010 14  14 9 - 8 

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Γηδαθη -MPhil 
 

10+δηπισκα
ηηθά  

 4 6 - φια 
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ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

εξγαζέα 

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Γηδαθηνξ–
Mphil,phase 2 

    -   

Σκάκα   Πνιηηηθάο 
Δπηζηάκεο  θαη 

Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2005 40 Γελ Ϋρεη     

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Πνι.  Δπηζη.  &  Κνηλ. 
       

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δπξσπ. & δηεζλψλ 
ζπνπδψλ 

       

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Κξαη.& Γεκ. Πνιηη. 
       

 
Μεηαπηπρ. 

Πξφγξακκα πνπδ. 
Ννη. Δπξ. 

       

Σκάκα Ηαηξηθάο 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

- 61 - 49 12 - - 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΑλαγελλεηηθάΑλαπαξ
αγσγηθά Ηαηξηθά 

- 13 120 13 0 
- 
 

φια 

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Γηαζπλδεηηθά 
- 6 120 6 0 - φια 
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ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Φπρηαηξηθά: 
ΑπαξηησκΫλε 

θξνληέδα σκαηηθάο 
& Φπρηθάο 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΔιΪρηζηα Δπεκβαηηθά 
Υεηξνπξγηθά, 
Ρνκπνηηθά 

Υεηξνπξγηθά & 
Σειερεηξ/θά 

- 35 120 35 0 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  Έιεγρνο 

ηνπ ηξεο & 
Πξναγσγά ηεο Τγεέαο 

- 30 60 30 0 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΔλδαγγεηαθΫο 
ΣερληθΫο 

- 18 60 18 0 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Δπαγγεικαηηθά & 
Πεξηβαιινληηθά 

Τγεέα- Γηαρεέξηζε  & 
Οηθνλνκηθά 

- 24 120 9 15 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Δπεκβαηηθά 
Αθηηλνινγέα 

- 9 120 9 0 - φια 
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ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Δξγαζηεξηαθά & 
Κιηληθά- Ννζειεπηηθά 

Καξδηνινγέα 

- 5 120 5 0 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  Έξεπλα 

ζηε Γπλαηθεέα 
Αλαπαξαγσγά 

- 18 120 15 3 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Θξφκβσζε- 

Αηκνξξαγέα- Ηαηξηθά 
ησλ Μεηαγγέζεσλ 

- 12 120 12 0 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Καξδηναλαπλεπζηηθά 
Αλαδσνγφλεζε 

- 21 120 21 0 - φια 

 
Μεηαπηπρ. 

Πξφγξακκα  Κιηληθά 
Νεπξνςπρνινγέα 

- 25 120 25 0 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  Κιηληθά 

Παηδηαηξηθά & 
Ννζειεπηηθά Έξεπλα 

- 25 120 22 3 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  ΜΔΘ 

Δπεέγνπζα 
Ννζειεπηηθά 

- 19 120 17 2 -  
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ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΜνλΪδεο Δληαηηθάο 
Θεξαπεέαο- 

Καξδηνινγηθά 
Ννζειεπηηθά 

- 27 120 20 7 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
ΜεηαβνιηθΪ 

Ννζάκαηα ησλ 
Οζηψλ 

- 19 120 19 0 - φια 

 
Μεηαπηπρ. 

Πξφγξακκα  Μνξηαθά 
Ηαηξηθά 

- 11 120 8 3 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  Μνξηαθά 

& ΔθαξκνζκΫλε 
Φπζηνινγέα 

- 21 120 21 0 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Νενπιαζκαηηθά 
Νφζνο ζηνλ 

Άλζξσπν: χγρξνλε 
Κιηληθνπαζνινγναλα
ηνκηθά ΠξνζΫγγηζε 

&Έξεπλα 

- 27 120 23 4 - φια 

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Ογθνινγέα Θψξαθνο: 
- 12 120 11 1 - φια 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

χγρξνλε 
Κιηληθνεξγαζηεξηαθά 

ΠξνζΫγγηζε & 
Έξεπλα 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΟξγΪλσζε & 
Γηαρεέξηζε 

Αλαθνπθηζηηθάο 
Φξνληέδαο Υξνλέσο 

Παζρφλησλ 

- 16 120 14 2 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΠεξηβΪιινλ & Τγεέα 
Γηαρεέξηζε 

Πεξηβαιινληηθψλ 
ΘεκΪησλ κε 

Δπηπηψζεηο ζηελ 
Τγεέα 

- 

20 120 8 12 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Πξναγσγά θαη 
Αξσγά ηεο Τγεέαο 

26 120 26 - - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Πξναγσγά Φπρηθάο 
Τγεέαο- Πξφιεςε 

Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ 

7 60 7 0 - φια 

 Μεηαπηπρ. 9 120 9 0 - φια 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Πξφγξακκα Γηεζλάο 
Ηαηξηθά- Γηαρεέξηζε 

Κξέζεσλ Τγεέαο 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  Ηαηξηθά 

Φπζηθά- 
Αθηηλνθπζηθά 

- 16 120 16 0 - φια 

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Βηνζηαηηζηηθά 
- 12 120 9 3 - φια 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Παζνινγέα ηεο 
Κχεζεο 

- 38 120 35 3 - φια 

 

Μεηαπηπρ.Πξφγξ. 
Κιηληθά 

Ηαηξηθά,Δξγαζηεξηαθ
ά Ηαηξηθά,Πξνιεπηηθά 
& Κνηλσληθά Ηαηξηθά 

- 10 120 10 0 - φια 

Σκάκα Φηινινγέαο 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

1983 40 200 31 9 25  

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δηδέθεπζε : Αξραέα 
ΔιιεληθΪ 

16/9/200
3 

8+1 Γηπι - 8+1 Γηπι 0 1  

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

Δηδέθεπζε : ΛαηηληθΪ 

16/9/200
3 

8+1 Γηπι - 8+1 Γηπι 0 1  

 Μεηαπηπρ. 16/9/200 8+1 Γηπι - 12+1 Γηπι 0 1  



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Πξφγξακκα 
Δηδέθεπζε : ΒπδαληηλΪ 

3 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
Δηδέθεπζε 

:Λανγξαθέα 

16/9/200
3 

8+1 Γηπι - 12+1 Γηπι 0 -  

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δηδέθεπζε  ΝΫα 
ΔιιεληθΪ 

16/9/200
3 

8+1 Γηπι - 10+1 Γηπι 0 2  

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
Δηδέθεπζε: 
Λανγξαθέα 

16/9/200
3 

8+1 Γηπι - 11+1 Γηπι 0 -  

Σκάκα  Ηζηνξέαο & 
Αξραηνινγέαο 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2003 42 168 28 14 4 35 

 
ΠΜ Ηζηνξέαο, 

Αξραηνινγέα θαη 
Ηζηνξέα ηεο ΣΫρλεο 

2004 7 120 - 7  9 

 

ΠΜ «Γηαρεέξηζε 
Μλεκεέσλ: 

Αξραηνινγέα, Πφιε 
θαη Αξρηηεθηνληθά» 

2008 9 120 3 6   

 
ΠΜ «ΜνπζεηαθΫο 

πνπδΫο» 
 13 120 - -   

Σκάκα Φηινζνθέαο, 
Παηδαγσγηθάο & 

Φπρνινγέαο 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

(ΣνκΫαο 
Παηδαγσγηθάο) 

2009-10 59 242 38 21 - 0 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

(ΣνκΫαο Φηινζνθέαο) 
 59 242 40 19 - - 

 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

(ΣνκΫαο Φπρνινγέαο) 
 59 242 43 16 - 1 

 
Πξφγξακκα 
Φπρνινγέαο 

 56 241,5 34 22 4 1 

 
Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα ζηε 
Φηινζνθέα 

- 9 - 9 0 0 8 

 

Μεηαπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα 

«Θεσξέα, ΠξΪμε θαη 
Αμηνιφγεζε ηνπ 
Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ» 

- 16 120 16 0 0 16 

 

Μεηαπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα ζηε 

πκβνπιεπηηθά θαη 
ηνλ Δπαγγεικαηηθφ 
Πξνζαλαηνιηζκφ 

- 23 - 23 0 0 23 

 

Μεηαπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα 
«Γηδαθηηθά 
καζεκΪησλ 

Δηδηθφηεηαο κε ΝΫεο 
Σερλνινγέεο» 

- 16 24 δ.κ. 16 0 0 16 

 Μεηαπηπρηαθφ - 19 50 δ.κ. 19 0 0 19 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Πξφγξακκα ζηε 
ρνιηθά Φπρνινγέα 

 
Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα ζηελ 
Κιηληθά Φπρνινγέα 

- 27 74 δ.κ. 27 0 0 27 

 

Γηαηκεκαηηθφ 
Μεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα 
Γηδαζθαιέαο ηεο 

Διιεληθάο σο 
Γεχηεξεο/ΞΫλε 

Γιψζζαο 

- - - - - - - 

 

Γηηδξπκαηηθφ 
πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ 
ζπνπδψλ «Ζζηθά 

Φηινζνθέα» 

- - - - - - - 

Σκάκα Αγγιηθάο 
Γιψζζαο θαη 
Φηινινγέαο 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2009-10 38 114 20 18 4 - 

 
Μεηαπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα 

2009-10 18 80 18 0 0 16 

Σκάκα Γαιιηθάο 
Φηινινγέαο 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2009 52 80 25 27 7 21 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Καηεχζπλζε : 
Γαιιηθά θηινινγέα 

 6  6 0   

 Μεηαπηπρ.  6  6 0   



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Πξφγξακκα 
Καηεχζπλζε : Ηζηνξέα 
Γαιιηθνχ Πνιηηηζκνχ 

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Μεηαθξαζενινγέα 
 7  7 0   

Σκάκα Γεξκαληθάο 
Γιψζζαο θαη 
Φηινινγέαο 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

Απξέιηνο 
2004 

43 240 21 22 6 20% 

 

Πξφγξακκα 
Μεηαπηπρηαθφ 

πνπδψλ  (κε 2 
θαηεπζχλζεηο: 

Γισζζνινγέα θαη 
Λνγνηερλέα) 

Λεηηνπξγε
έ απφ ην 

αθαδ.Ϋηνο 
2006 
2007.  

Γελ Ϋρεη 
γέλεη 

αλακφξθ
σζε. 

10 120 10 0 - 20% 

 

Γηαπαλεπηζηεκηαθφ- 
Γηαηκεκαηηθφ ΠΜ  

«ΜεηΪθξαζε-
Μεηαθξαζενινγέα» 

Λεηηνπξγε
έ απφ ην 

αθαδεκατ
θφ Ϋηνο 
1998-

1999. Γελ 
Ϋρεη γέλεη 
αλακφξθ

σζε. 

18 - 18 0 - 40% 

 
Γηαηκεκαηηθφ 
Μεηαπηπρηαθφ 

Γελ 
ιεηηνχξγε

- - - - - - 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Πξφγξακκα  
«Θεσξέα 

Λεμηθνγξαθέαο θαη 
ΔθαξκνγΫο» 

ζε ην 
2009-
2010. 

Σκάκα Ηηαιηθάο θαη 
Ηζπαληθάο Γιψζζαο 

θαη Φηινινγέαο 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα  (ηηαιηθάο 

θαηεχζπλζεο) 

2009-
2010 

44  34 10 2  

Ηηαιηθάο θαη Ηζπαληθάο 
Γιψζζαο θαη 
Φηινινγέαο 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα  
(ηζπαληθάο 

θαηεχζπλζεο) 

2009-
2010 

42  26 16 10  

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Ξεθέλεζε 
ηε 

ιεηηνπξγέ
α ηνπ ην 

ΝνΫκβξην 
ηνπ 2009 

15 120  ECTS 15 0   

Σκάκα Θεαηξηθψλ 
πνπδψλ 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2007 58 240 46 12 0 0 

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 
Παγθφζκην ΘΫαηξν 

2007 12  9 3 0 0 

Σκάκα:  Μνπζηθψλ  
πνπδψλ 

Πξνπηπρ.  
Πξφγξακκα 
1990-1993 

 50  - -   

 
Πξνπηπρ.  

Πξφγξακκα 
1994-2009 

 48  24 24   

 
Πξνπηπρ.  

Πξφγξακκα 
 53  41 12   



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

2010 

 
Γηαηκεκαηηθφ ΠΜ 

ΣκεκΪησλ Μνζηθψλ 
πνπδψλ-ΔΜΜΔ 

 10  10 0   

Σκάκα Σνπξθηθψλ & 
χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ 

πνπδψλ 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

1.10.200
9 

64 240 60 25 ΚαλΫλα 64 

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Γελ   
ππΪξρεη 

κεηαπηπρη
αθφ 

πξφγξακ
κα 

      

Σκάκα Φπζηθάο 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

1996-
1997 

51 - 43 8 11 29 

 
Μεηαπηπρ. 

Πξφγξακκα  Ρ/Ζ 
Γηαηκεκαηηθφ 

 26 - 20 6 - - 

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Ζ/Α  Γηαηκεκαηηθφ 
 23 - 16 7 - - 

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Φπζηθά ησλ Τιηθψλ 
 9 - 3 6 - 3 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Ππξεληθά θαη Φπζηθά 
ηνηρ. σκαηηδέσλ 

 9 - 3 6 - 6 

 Μεηαπηπρ.  9 - 3 6 - - 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Πξφγξακκα 
Αζηξνθπζηθά, 

Αζηξνλνκέα θαη 
Μεραληθά 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Φπζηθά 
ΠεξηβΪιινληνο 

2008 17 - 6 11 - - 

Σκάκα: Υεκεέαο 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2008-
2009 

33 - 25 8 8 - 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δηδέθεπζε Αλαιπηηθάο 
Υεκεέαο 

 5 * 

ΑλακΫλεηαη 
δεκνζέεπζε 
ζην ΦΔΚ, 

ηξνπνπνηεκΫ
λσλ Ϊξζξσλ 
ησλ ΠΜ  κε 
ΠηζησηηθΫο 

κνλΪδεο 

5 5 -  

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
Δηδέθεπζε 

Φπζηθνρεκεέαο 

 4 * 

ΑλακΫλεηαη 
δεκνζέεπζε 
ζην ΦΔΚ, 

ηξνπνπνηεκΫ
λσλ Ϊξζξσλ 
ησλ ΠΜ  κε 
ΠηζησηηθΫο 

κνλΪδεο 

4 5 -  

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δηδέθεπζε Οξγαληθάο 
Υεκεέαο 

 4 * 

ΑλακΫλεηαη 
δεκνζέεπζε 
ζην ΦΔΚ, 

ηξνπνπνηεκΫ
λσλ Ϊξζξσλ 
ησλ ΠΜ  κε 
ΠηζησηηθΫο 

4 4 -  



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

κνλΪδεο 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 
Δηδέθεπζε 

Βηνκεραληθάο 
Υεκεέαο 

 4 * 

ΑλακΫλεηαη 
δεκνζέεπζε 
ζην ΦΔΚ, 

ηξνπνπνηεκΫ
λσλ Ϊξζξσλ 
ησλ ΠΜ  κε 
ΠηζησηηθΫο 

κνλΪδεο 

4 7 1  

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δηδέθεπζε Υεκεέαο 
Σξνθέκσλ 

 5 * 

ΑλακΫλεηαη 
δεκνζέεπζε 
ζην ΦΔΚ, 

ηξνπνπνηεκΫ
λσλ Ϊξζξσλ 
ησλ ΠΜ  κε 
ΠηζησηηθΫο 

κνλΪδεο 

5 5 -  

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δηδέθεπζε Βηνρεκεέαο 
 5 * 

ΑλακΫλεηαη 
δεκνζέεπζε 
ζην ΦΔΚ, 

ηξνπνπνηεκΫ
λσλ Ϊξζξσλ 
ησλ ΠΜ  κε 
ΠηζησηηθΫο 

κνλΪδεο 

5 5 -  

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δηδέθεπζε Κιηληθάο  
Υεκεέαο 

 8 * 

ΑλακΫλεηαη 
δεκνζέεπζε 
ζην ΦΔΚ, 

ηξνπνπνηεκΫ
λσλ Ϊξζξσλ 
ησλ ΠΜ  κε 
ΠηζησηηθΫο 

κνλΪδεο 

8 3 3  

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

 4 * 
ΑλακΫλεηαη 
δεκνζέεπζε 

4 8 -  



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Δηδέθεπζε Αλφξγαλεο 
Υεκεέαο θαη 
Σερλνινγέαο 

ζην ΦΔΚ, 
ηξνπνπνηεκΫ
λσλ Ϊξζξσλ 
ησλ ΠΜ  κε 
ΠηζησηηθΫο 

κνλΪδεο 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Δηδέθεπζε Υεκεέαο 
θαη Σερλνινγέαο 
ΠεξηβΪιινληνο 

 6 * 

ΑλακΫλεηαη 
δεκνζέεπζε 
ζην ΦΔΚ, 

ηξνπνπνηεκΫ
λσλ Ϊξζξσλ 
ησλ ΠΜ  κε 
ΠηζησηηθΫο 

κνλΪδεο 

6 7 1  

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  
Δπηζηάκε 

Πνιπκεξψλ θαη 
ΔθαξκνγΫο ηεο 

 

 6 * 

ΑλακΫλεηαη 
δεκνζέεπζε 
ζην ΦΔΚ, 

ηξνπνπνηεκΫ
λσλ Ϊξζξσλ 
ησλ ΠΜ  κε 
ΠηζησηηθΫο 

κνλΪδεο 

6 17  
 
 

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα  

ΓηΥεΝΔη 

2008-
2009 
Ϋγηλε 

ηξνπνπνέ
εζε. 

10 * 90 10 10   

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα Υεκηθά 
ΑλΪιπζε-Διεγρνο 

Πνηφηεηαο 

 6 * - 6 (4+2) 8   

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

 10 * - 10 10   



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Οξγαληθά χλζεζε 
θαη ΔθαξκνγΫο ηεο 

ζηε Υεκηθά 
Βηνκεραλέα 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

ΚαηΪιπζε θαη 
ΔθαξκνγΫο ηεο 

 10 * 

ΑλακΫλεηαη 
δεκνζέεπζ

ε ζην 
ΦΔΚ, 

ηξνπνπνηε
κΫλσλ 

Ϊξζξσλ 
ησλ ΠΜ  

κε 
ΠηζησηηθΫο 

κνλΪδεο 

10 16   

Σκάκα: Μαζεκαηηθψλ 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

 36 - 14 22 18 - 

 

Μεηαπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα 
πνπδψλ– 

Καηεχζπλζε: 
ΘεσξεηηθΪ 

ΜαζεκαηηθΪ 

ΦΔΚ 
706/15.0
4.2009 

9 120 18 36 - - 

 

Μεηαπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα 
πνπδψλ –

Καηεχπλζε:Δθαξκνζ
κΫλα ΜαζεκαηηθΪ 

ΦΔΚ 
706/15.0
4.2009 

9 120 12 36 - - 

 Μεηαπηπρηαθφ ΦΔΚ 9 120 6 3 - - 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Πξφγξακκα 
πνπδψλ – 

Καηεχζπλζε: 
ηαηηζηηθά & 

Δπηρεηξεζηαθά 
Έξεπλα 

706/15.0
4.2009 

 

Γηαπαλεπηζηεκηαθφ-
Γηαηκεκαηηθφ ΠΜ 

Γηδαθηηθά & 
Μεζνδνινγέα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

ΦΔΚ 
706/15.0
4.2009 

12 120 1 11 3 19 

 

Γηαπαλεπηζηεκηαθφ 
ΠΜ Λνγηθά& 

Θεσξέα Αιγνξέζκσλ 
θαη Τπνινγηζκνχ 

ΦΔΚ 272/ 
10-2-
2004 

11 & 
ΓΗΠΛΧΜΑΣΗ

ΚΖ 
- 5 6 

Σκάκα 
Πιεξνθνξηθάο 

& 
Σειεπηθνηλσλη
ψλ ΔΚΠΑ: 10, 
.Ζ.Μ.Μ.Τ., 

ΔΜΠ: 7 

- 

Σκάκα: Βηνινγέαο 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2002 36 240 22 14 8 54 

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Βηνπιεξνθνξηθά 

15-11-
2010 

16 90 12 4 0 16 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

χγρξνλεο ηΪζεηο ζηε 
Γηδαθηηθά ησλ 

Βηνινγηθψλ 
καζεκΪησλ θαη λΫεο 

2003 11 90 11 11 0 11 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

ηερλνινγέεο 

 

Μεηαπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα Δ : 

Μηθξνβηαθά 
Βηνηερλνινγέα 

2010 8 120 8 8 0 8 

Σκάκα Βηνινγέαο-
Ηαηξηθάο 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

ΔθαξκνγΫο ηεο 
Βηνινγέαο ζηελ 

Ηαηξηθά 

5/11/200
9 

10 108 10 10 3 10 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

Κιηληθά Βηνρεκεέα-
Μνξηαθά Γηαγλσζηηθά 

ΦΔΚ 
245/14-2-

2008 
11 120 11 11 0 11 

Σκάκα Γεσινγέαο  
&ΓεσπεξηηβΪιινληνο 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2003 40 
215 

(δηδαθηηθΫο   
κνλΪδεο  ) 

27 13 - 73 

 

ΠΜ Σκάκαηνο 
Γεσινγέαο 

(ην ΠΜ θαηαλΫκεηαη 
ζε 5 θαηεπζχλζεηο 

εηδέθεπζεο) 

2003 12 - 25 66 - 39 

 

Γηαηκεκαηηθφ ΠΜ 
Χθεαλνγξαθέα θαη 

Γηαρεέξηζε 
ΘαιΪζζηνπ 

ΠεξηβΪιινληνο 

2008 18 

86 
(πηζησηηθΫ

ο  
κνλΪδεο) 

8 10 25 36 

 
Γηηδξπκαηηθν ΠΜ 

Πξφιεςε θαη 
2005 12 - 10 2 - 10 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Γηαρεέξηζε Φπζηθψλ 
Καηαζηξνθψλ 

Σκάκα  Πιεξνθνξηθάο 
& Σειεπηθνηλσληψλ 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2009 40  30 10  34 

 
ΠΜΠιεξνθνξηθάο & 

Σειεπηθνηλσληψλ 
  40 - -   

 
ΓΠΜ 

"Μηθξνειεθηξνληθά" 
 10  7 3   

 

ΓΠΜ "Οηθνλνκηθά 
θαη Γηνέθεζε ησλ 

Σειεπηθνηλσληαθψλ 
Γηθηχσλ" 

 20  18 2   

 

ΓΠΜ "Σερλνινγέεο 
Πιεξνθνξηθάο ζηελ 

Ηαηξηθά θαη ηε 
Βηνινγέα" 

 11  9 2  18 

Σκάκα Οδνληηαηξηθάο 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

 56 300 54 2 0 61 

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ  

Οδνληηθά ρεηξνπξγηθά 
 

2008 43  - -   

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Πεξηνδνληνινγέα 
 42      

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Δλδνδνληέα 
 33      

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Πξνζζεηηθά 
 46      

 Μεηαπηπρ. Πξφγξακ  38      



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

ηνκαηνινγέα 

 

Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 
Γηαγλσζηηθά & 

Αθηηλνινγέα ζηφκαηνο 
 

 30      

 

Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 
Κιηληθά αληηκεηψπηζε 
ζηνκαηνπξνζσπηθνχ 

πφλνπ 

 44      

 

Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 
Παζνβηνινγέα 
ηφκαηνο κε 

θαηεχζπλζε ζηε 
ζηνκαηηθά 

ρεηξνπξγηθά 

 33      

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Κνηλσληθά 
Οδνληηαηξηθά 

 28      

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 
Βηνινγέα ζηφκαηνο 

 23      

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Παζνβηνινγέα 
ζηφκαηνο 

 22      

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

ΟδνληηαηξηθΪ 
ΒηνυιηθΪ 

 26      

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Οξζνδνληηθά 
 33      

 Μεηαπηπρ. Πξφγξακ  38      



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Παηδνδνληηαηξηθά 

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Πεξηνδνληνινγέα 
 42      

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Δλδνδνληέα 
33       

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Πξνζζεηηθά 
46       

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

ΤιηθΪ Οδνλη Σερλ 
2006 21      

Σκάκα Φαξκαθεπηηθάο 
 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2008 55 300 45 10 6 φια 

 
ΠΜ Γεληθφ 

Φαξκαθεπηηθάο 
       

 
ΠΜ Δηδέθεπζε:  

Κιηληθά 
Φαξκαθεπηηθά 

2010 10 120 11   φια 

 

ΠΜ Δηδέθεπζε : 
πλζεηηθά 

Φαξκαθεπηηθά  
Υεκεέα 

2010 8 120 8   φια 

 

ΠΜ Δηδέθεπζε 
:Φαξκαθεπηηθά 

ΑλΪιπζε- Έιεγρνο 
Πνηφηεηαο 

2010 8 120 7 6 1 φια 

 
ΠΜ Δηδέθεπζε: 

Ραδηνθαξκαθεπηηθά 
Υεκεέα 

2010 7 120 7   φια 

 ΠΜ Δηδέθεπζε: 2010 10 120 8 2  φια 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

 Απνκφλσζε 
ΑλΪπηπμε  

Παξαγσγά& Έιεγρνο 
Βηνδξαζηηθψλ 

Φπζηθψλ Πξντφλησλ 

 
ΠΜ Βηνκεραληθά 

Φαξκαθεπηηθάο 
2010 10 120 9 3  φια 

 

ΠΜ Παξαγσγά & 
Έιεγρνο 

Φαξκαθεπηηθψλ 
Δλψζεσλ 

       

 

Καηεχζπλζε: 
Παξαγσγά 

Φαξκαθεπηηθψλ 
Δλψζεσλ (χλζεζε) 

2009 11 120 10 1 2 - 

 

Καηεχζπλζε: 
Έιεγρνο 

Φαξκαθεπηηθψλ 
Δλψζεσλ 

(Φαξκαθεπηηθά 
ΑλΪιπζε) 

2009 9 120 8 1  φια 

Σκάκα Ννζειεπηηθάο 
Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2010 56 240 42 14  φια 

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

κα 
Ννζειεπηηθάο 

2010 95 130 82 13  φια 

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 
Γηαηκεκαηηθφ Οξγ.& 
Γηνέθεζε Τπεξεζηψλ 

2010 40 140 23 17 3 φια 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Τγεέαο-Πιεξ. Τγεέαο 

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 
Γηαρ. Κξηζ., καδ. & 

επεηγ.θαηαζη. 
2010 17 120 17 0 1 φια 

 
Μεηαπηπρ. Πξφγξακ 

Γηαπνιηηηζκ. 
Ννζειεπηηθά 

2010 15 120 15 0  φια 

 
Γηδαθηνξηθφ 
Πξφγξακκα 

2010       

Σκάκα  Δθπαέδεπζεο 
θαη Αγσγάο ζηελ 

Πξνζρνιηθά Ζιηθέα-
ΣΔΑΠΖ 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2005-
2006 

47 
 

250 27 20 1 0 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

«Σερλνινγέεο ηεο 
Πιεξνθνξέαο θαη ηεο 
Δπηθνηλσλέαο γηα ηελ 

Δθπαέδεπζε» 

2005-
2006 

9 120 9 
11 +12 (δχν 
θαηεπζχλζεη

ο) 
 0 

 

Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

«Δθπαέδεπζε θαη 
Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα» 

2008-
2009 

7 120 7 12  12 

 
Μεηαπηπρ. 
Πξφγξακκα 

«Δηδηθά Αγσγά» 

2008-
2009 

9 120 9 4  10 

 Μεηαπηπρ. 2009- 16 120 16 9  25 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Πξφγξακκα 
«πκβνπιεπηηθά 
Φπρνινγέα θαη 

πκβνπιεπηηθά ζηελ 
Δθπαέδεπζε, ηελ 

Τγεέα, ηελ Δξγαζέα» 

2010 

Σκάκα Δπηθνηλσλέαο & 
ΜΫζεσλ καδηθάο 

ΔλεκΫξσζεο-ΜΜΔ 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

2009-10 48 240 34 14 0 0 

 
Μεηαπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα 

2008-09 
6+ 

δηπισκαηηθά 
90 6 0 0  

Σκάκα  Δπηζηάκεο 
Φπζηθάο Αγσγάο θαη 
Αζιεηηζκνχ- ΣΔΦΑΑ 

Πξνπηπρηαθφ  
Πξφγξακκα 

28/4/201
0 

50 240 34 16 0 162 

 
ΠΜ «Βηνινγέα ηεο 

Άζθεζεο» 
13/2/200

9 
12 120 7 5 0 27 

 ΠΜ «ΦΑΑ» 6/9/2005 12 120 6 6 0 44 

Παηδαγσγηθφ Σκάκα 
Γεκνηηθάο  

εθπαέδεπζεο 

Πξνπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα 

2010 49 
188 

(δηδαθηηθΫο 
κνλΪδεο) 

37 12 0 0 

  

ΠΜ Δηδηθά Αγσγά – 
Λνγνζεξαπεέα - 
πκβνπιεπηηθά 

2002 11 - 5 6 - - 

ΠΜ ΔθαξκνζκΫλε 
Παηδαγσγηθά 

2002 11 - 5 6 - - 

ΠΜ πγθξηηηθά 
Παηδαγσγηθά 

2002 11 - 5 6 - - 

ΠΜ 2002 11 - 5 6 - - 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Κνηλσληνβηνινγέα – 
Νεπξνεπηζηάκεο θαη 

Δθπαέδεπζε 

ΠΜ ΜαζεκαηηθΪ 
ζηελ Δθπαέδεπζε 

2002 11 - 5 6 - - 

ΠΜ Πιεξνθνξηθά 
ζηελ Δθπαέδεπζε 

2002 11 - 5 6 - - 

ΠΜ ΦπζηθΫο 
Δπηζηάκεο ζηελ 

Δθπαέδεπζε 
2002 11 - 5 6 - - 

ΠΜ Γηδαθηηθά ηεο 
Γιψζζαο – 

Λνγνηερλέα – ΘΫαηξν 
θαη Δθπαέδεπζε 

2002 11 - 6 5 - - 

ΠΜ Ηζηνξέα θαη 
Γηδαθηηθά ηεο 

Ηζηνξέαο – 
Λανγξαθέα θαη 

Πνιηηηζκφο 

2002 11 - 5 6 - - 

ΠΜ Κνηλσληνινγέα 
Δξγαζέαο : ΠνιηηηθΫο 
ΑγνξΪο Δξγαζέαο – 

Μεηνλφηεηεο – 
Παηδηθά Ζιηθέα 

2002 11 - 5 6 - - 

 

ΠΜ Δθπαηδεπηηθά 
Σερλνινγέα θαη 

ΑλΪπηπμε 
Αλζξψπηλσλ πφξσλ 

2002 11 - 11 11 - - 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

ΠξνγξΪκκαηα  Πξνπηπρηαθψλ   & 
Μεηαπηπρηαθψλ   πνπδψλ 

(γηα  φιν  ην   Ίδξπκα) 

Πφηε  Ϋγηλε 
ε ηειεπηαέα 
αλακφξθσ

ζε 

πλνιηθφο 
αξηζκφο 

καζεκΪησλ  
γηα ηελ  

απφθηεζε 
πηπρένπ 

πλνιηθφο 
αξηζκφο  
κνλΪδσλ 

ηνπ 
Δπξσπατθνχ 
πζηάκαηνο 

(ECTS) 

Αξηζκφο  
Τπνρξεσ-

ηηθψλ 
ΜαζεκΪησλ 

πλνιηθφο 
Αξηζκφο  

ΜαζεκΪησλ 
Δπηινγάο 

(ΤπνρξεσηηθΪ
, Δπηιεγφκελα  
θαη Διεχζεξεο 

ΔπηινγΫο) 

Πφζα   απφ  
ηα Μαζάκαηα 

Δπηινγάο 
πξνζθΫξνλη
αη  απφ  Ϊιια 

Σκάκαηα ά 
Ηδξχκαηα; 

Γηα   πφζα  
απφ  ηα  

καζάκαηα  
ζπγθεληξψλ

νληαη 
εξσηεκαηνι

φγηα 
θνηηεηψλ; 

Σκάκα: 
ΜεζνδνινγέαοΗζηνξέαο 

& Θεσξέαο ηεο 
Δπηζηάκεο 

Πξνπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα 

 50 255 44 6   

 

ΠΜ Ηζηνξέα θαη 
Φηινζνθέα ησλ 

Δπηζηεκψλ θαη ηεο 
Σερλνινγέαο 

 11  1 10   

 
ΠΜ "Βαζηθά θαη 

ΔθαξκνζκΫλε 
Γλσζηαθά Δπηζηάκε" 

 15      
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4.2 Γηδαθηηθφ Έξγν 

ην ηκάκα  απηφ ηεο Ϋθζεζεο παξνπζηΪδεηαη Ϋλα ειεχζεξν θεέκελν – ζχλζεζε απφ ηηο  

Δηάζηεο ΔθζΫζεηο ησλ ΣκεκΪησλ. Σν θεέκελν επηθεληξψλεηαη αλΪ ηκάκα,  ζηα εμάο ηξέα ζεκεέα:  

(α) ΓεληθΫο πνηνηηθΫο παξαηεξάζεηο (α) γηα ηελ κΫζνδν δηδαζθαιέαο θαη (β) γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζάκαηνο, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλΪιπζε ησλ εξσηεκαηνινγέσλ 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηεηΫο κε βΪζε ζρεηηθΪ ζρφιηα πνπ πεξηιακβΪλνληαη  ζηηο «Δηάζηεο 

ΔζσηεξηθΫο ΔθζΫζεηο» ησλ νηθεέσλ ΣκεκΪησλ. 

(β) ΑλαθνξΪ ζε κεζφδνπο,  ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ, βνεζάκαηα/ζπγγξΪκκαηα.  

(γ) ΑλαθνξΪ ζε πξσηνηππέεο θαη θαιΫο πξαθηηθΫο. 

 

1. ΣΜΖΜΑ ΘΔΟΛΟΓΗΑ 

Ζ δνκά ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Θενινγέαο ηνπ ΔΚΠΑ δέλεη Ϋκθαζε ζηελ 

εμαζθΪιηζε ηζνξξνπέαο κεηαμχ ηεο πξναγσγάο ηεο επηζηεκνληθάο θαηΪξηηζεο ησλ θνηηεηψλ 

θαη ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνέεζεο ησλ ζενινγηθψλ γλψζεσλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθΫο 

απαηηάζεηο, ηφζν απφ πιεπξΪο επαγγεικαηηθάο απνθαηΪζηαζεο φζν θαη απφ πιεπξΪο 

παξνπζέαο ηεο Θενινγέαο σο αμηφπηζηεο θαη πξνζαξκνζκΫλεο ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ 

γέγλεζζαη επηζηάκεο. ΚαηαβΪιιεηαη, επέζεο, πξνζπΪζεηα πεξαηηΫξσ αλΪπηπμεο λΫσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ, ηδηαέηεξα εθεέλσλ πνπ πξνεηνηκΪδνπλ ην Ϋδαθνο γηα κεηαπηπρηαθά 

εμεηδέθεπζε ζε ηνκεέο φπνπ ππΪξρεη αλΪγθε θαη δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθάο απαζρφιεζεο θαη 

επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο θαη εμεηδέθεπζεο, πΫξα απφ ηελ απαζρφιεζε ζηε ΜΫζε Δθπαέδεπζε.  

ηε ζπγθξφηεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ιακβΪλεηαη ππφςε ε εμαζθΪιηζε ηζφξξνπεο 

θαη ζηαζκηζκΫλεο θαηαλνκάο κεηαμχ Τπνρξεσηηθψλ (75%) θαη Δπηιεγφκελσλ (25%) 

καζεκΪησλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επηθΪιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκΪησλ θαη λα 

εμαζθαιέδεηαη ε νξζνινγηθά Ϋθηαζε ηεο χιεο. Σν θΪζε κΫινο ΓΔΠ Ϋρεη ηελ επζχλε ηεο 

ζπλερνχο επαλεθηέκεζεο, αλαπξνζαξκνγάο θαη επηθαηξνπνέεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκΪησλ 

πνπ δηδΪζθεη. Οη δηδΪζθνληεο αλαθνηλψλνπλ ηε δηδαθηΫα χιε ηνπο ζηελ αξρά ηνπ εμακάλνπ, 

ψζηε λα εέλαη ζαθάο ε πνξεέα ηεο δηδαζθαιέαο. Σν δηδαθηηθφ Ϋξγν αμηνινγεέηαη απφ ηνπο 

θνηηεηΫο, νη νπνένη ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ κε ηηο εθηηκάζεηο ηνπο γηα ην εθΪζηνηε κΪζεκα 

εξσηεκαηνιφγην αιιΪ θαη θαηαζΫηνληαο ηε γλψκε ηνπο ελψπηνλ ηνπ Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο 

θαηΪ ηελ εμΫιημε ησλ κειψλ ΓΔΠ. 

ΠξΫπεη λα ζεκεηψζνπκε, επέζεο, φηη ην Σκάκα Θενινγέαο ιακβΪλεη ππφςε ηνπ, θαηΪ ηε 

δηνξγΪλσζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ, ην γεγνλφο φηη αλΪ Ϋηνο θνηηΪ ζε απηφ κεγΪινο 

αξηζκφο αιινδαπψλ θνηηεηψλ, πνπ πξνΫξρνληαη θπξέσο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρά ησλ 

Βαιθαλέσλ, ηεο Αλαηνιηθάο Δπξψπεο, ηεο ΜΫζεο Αλαηνιάο θαη ηνπ ρψξνπ ηεξαπνζηνιηθάο 

δξΪζεο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζέαο (Αθξηθά, ΚνξΫα θ.α.). Οη ζπνπδΫο ησλ πεξηζζφηεξσλ εμ 

απηψλ ππνζηεξέδνληαη απφ Ϋλα δηεπξπκΫλν ζχζηεκα ππνηξνθηψλ, πνχ ρνξεγνχληαη απφ ηελ 

Δθθιεζέα ηεο ΔιιΪδνο θαη ηηο Ϊιιεο Οξζφδνμεο Δθθιεζέεο θαη Παηξηαξρεέα, ηελ Διιεληθά 

Πνιηηεέα, ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ, θαζψο θαη απφ δηΪθνξα θιεξνδνηάκαηα. 

ΠαξΪ ην πςειφ επέπεδν ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ, ην Σκάκα δελ εέλαη απφιπηα 

ηθαλνπνηεκΫλν απφ ην επξχηεξν πιαέζην πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ, ε νπνέα 

ζάκεξα πεξηνξέδεηαη: α) ζε νξηζκΫλεο ψξεο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ζην πιαέζην ηνπ Μαζάκαηνο 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

175 

ησλ Παηδαγσγηθψλ, ηεο Δηδηθάο Γηδαθηηθάο ηνπ Μαζάκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ηεο 

Λεηηνπξγηθάο θαη ηεο Οκηιεηηθάο, β) ζηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ εμαζθνχκελσλ ζηνπο Ζ.Τ., γ) ζηνλ 

ειΪρηζην αξηζκφ ησλ κεηερφλησλ ζε αξραηνινγηθΫο αλαζθαθΫο θαη δ) φζσλ παξαθνινπζνχλ 

καζάκαηα αγηνγξαθέαο ζην Δξγαζηάξην Αγηνγξαθέαο.  

ΠξΫπεη, φκσο, λα ζεκεησζεέ σο ζεηηθφ ζηνηρεέν ζηελ πξαθηηθά Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ ην 

γεγνλφο, φηη φινη αζθνχληαη ζηε ζπγγξαθά ππνρξεσηηθψλ θξνληηζηεξηαθψλ εξγαζηψλ ζην 

πιαέζην ηεο δηδαζθαιέαο ηνπ καζάκαηνο ηεο Μεζνδνιoγέαο ηεο Δπηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο, ελψ 

παξΪιιεια ζπκκεηΫρνπλ πξναηξεηηθΪ ζε επηζθΫςεηο ζε ρψξνπο εηδηθνχ ελδηαθΫξνληνο, 

κνπζεέα θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζε ελνξέεο κε απμεκΫλε πνηκαληηθά δξΪζε, ζε 

εθπαηδεπηηθΫο εθδξνκΫο θαη Ϊιιεο ζπλαθεέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν Σκάκα θξέλεη, φηη ε πξαθηηθά 

Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ζα πξΫπεη λα απνθηάζεη κεγαιχηεξε εκβΫιεηα θαη δηΪξθεηα θαη λα 

γέλεηαη πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθΪ. 

ηελ Ϊζθεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο Ϋξγνπ ηα κΫιε ΓΔΠ θαηαβΪιινπλ θηιφηηκε πξνζπΪζεηα λα 

αμηνπνηάζνπλ ηηο ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσληψλ. Χζηφζν ε ελ ιφγσ αμηνπνέεζε 

θξέλεηαη νξηαθΪ ηθαλνπνηεηηθά, δηφηη δελ ππΪξρεη δπλαηφηεηα επαξθνχο ρξάζεο απηψλ ησλ 

κΫζσλ ιφγσ Ϋιιεηςεο ησλ απαξαέηεησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη κφληκεο δπζιεηηνπξγέαο ησλ 

πθηζηΪκελσλ. Ζ Ϋιιεηςε πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, φπσο ζχγρξνλσλ ρψξσλ δηδαζθαιέαο, 

νπηηθναθνπζηηθψλ κΫζσλ θ.ιπ., δπζρεξαέλνπλ θαηΪ πνιχ ην Ϋξγν ηνπ δηδΪζθνληνο, ν νπνένο 

ζπλαληΪ επέ πιΫνλ πξνζθφκκαηα ζηε δηδαθηηθά ηνπ πξνζθνξΪ θαη ηα νπνέα ζπλάζσο 

πξνζπαζεέ λα θαιχςεη κε πξνζσπηθΫο ζπζέεο. ΛακβαλνκΫλνπ, κΪιηζηα, ππφςε φηη ε αλαινγέα 

δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκΫλσλ δελ αληηζηνηρεέ ζηα επξσπατθΪ δεδνκΫλα, κε απνηΫιεζκα νη 

δηδΪζθνληεο λα ζπζηΪδνπλ κεγΪιν ηκάκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ δπλακηθνχ ηνπο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο Ϋξγν, ε ζπλεξγαζέα ηνπο κε απηνχο θξέλεηαη ζεηηθΪ απφ ηνπο 

θνηηεηΫο, νη νπνένη αλαγλσξέδνπλ φηη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ επηηειεέ κε ζπλΫπεηα θαη 

αθνζέσζε ην Ϋξγν ηνπ, ην νπνέν ππνζηεξέδεηαη απφ ηελ φιε εξεπλεηηθά δξΪζε ηνπ.  

Ζ ηειεπηαέα παξαηάξεζε Ϋρεη ηδηαέηεξε ζεκαζέα δηφηη ν βαζκφο ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιέαο 

κε ηελ Ϋξεπλα εέλαη πςειφο, θαη ε πνηφηεηα ηεο πξψηεο ελ πνιινέο νθεέιεηαη ζην επέπεδν ηεο 

δεχηεξεο. Απηφ αληαλαθιΪηαη θαη ζηα δηδαθηηθΪ βνεζάκαηα, ηα νπνέα εέλαη απνηΫιεζκα ηεο 

γφληκεο ρξάζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ππΪξρνπζαο βηβιηνγξαθέαο, ειιεληθάο θαη δηεζλνχο, απφ 

ηα κΫιε ΓΔΠ, θαζψο θαη θαξπφο ηνπ γφληκνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο Ϋξγνπ. ηφρνο εέλαη πΪληνηε 

ηφζν ε θαηΪ ην δπλαηφλ πιεξΫζηεξε θΪιπςε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ θαη ε θα-

ιχηεξε επηζηεκνληθά ηνπο θαηΪξηηζε φζν θαη ε πιάξεο ηθαλνπνέεζε ησλ απαηηάζεσλ ηνπ εθΪ-

ζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ. Απφ ηα παξερφκελα ζπγγξΪκκαηα θαιχπηεηαη θαηΪ πξνζΫγγηζε 

ην 70-80% ηεο δηδαθηΫαο χιεο, ελψ ην ελαπνκΫλνλ πνζνζηφ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε 

δηαδηθαζέα ησλ δηαιΫμεσλ θαη ηε δηαλνκά πξφζζεηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ.   

ΠαξΪιιεια παξΫρνληαη νδεγέεο θαη δηδΪζθνληαη εηδηθΪ καζάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

Μεζνδνινγέα ηεο Δπηζηεκνληθάο Έξεπλαο, θαζψο θαη ζηε ρξάζε θαη αμηνπνέεζε ησλ πεγψλ 

θαη πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκΪησλ πνπ αθνξνχλ αξρεηαθφ πιηθφ. ΚαηαβΪιιεηαη, επέζεο, 

ζπλεηδεηά πξνζπΪζεηα λα ρνξεγεέηαη πνιιαπιά βηβιηνγξαθέα, ζεκεηψζεηο, ζπγθεθξηκΫλα 

ειεθηξνληθΪ γξΪκκαηα, ηα νπνέα απνβιΫπνπλ ζηελ πεξαηηΫξσ εκβΪζπλζε ησλ ζπνπδψλ, ζηελ 

αχμεζε ηνπ ελδηαθΫξνληνο ησλ θνηηεηψλ θαη ζηελ πξφθιεζε ηνπ δάινπ ηνπο γηα Ϋξεπλα. ην 

ζεκεέν απηφ ζα πξΫπεη λα επηζεκαλζεέ φηη ππΪξρνπλ δχν ζνβαξΫο δπζθνιέεο, πνπ πξΫπεη λα 

αληηκεησπηζζνχλ: Ζ θαζπζηΫξεζε δηαλνκάο ησλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκΪησλ, πνπ πξνθχπηεη 

ζπλάζσο απφ γξαθεηνθξαηηθΫο δπζθνιέεο, θαη ε αλεπΪξθεηα ησλ ρψξσλ, ηνπ πιηθνηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ε ειιηπάο ζηειΫρσζε ηεο θεληξηθάο καο βηβιηνζάθεο.  
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Γεληθψο, ηα δηαζΫζηκα κΫζα θξέλνληαη αλεπαξθά, δεδνκΫλσλ ησλ ειιεέςεσλ ζε επέπεδν 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, ζε επέπεδν θνλδπιέσλ Ϋξεπλαο κε ηα νπνέα ζα άηαλ δπλαηά ε ελέ-

ζρπζε ησλ θηλάηξσλ θαη πξνο ηνπο θνηηεηΫο γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε εξεπλεηηθΫο νκΪδεο 

εξγαζέαο, ζε επέπεδν ειεθηξνληθψλ επνπηηθψλ κΫζσλ, θαζψο θαη ζε επέπεδν δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο ζε εμεηδηθεπκΫλεο δηεζλεέο θαη δηαπαλεπηζηεκηαθΫο βΪζεηο δεδνκΫλσλ, πνπ 

ππνζηεξέδνπλ ηελ Ϋξεπλα. Δπηπξφζζεηα ζα πξΫπεη λα πξνζκεηξεζεέ θαη ε αλαζηαιηηθά δξΪζε 

ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηελ φπνηα πξνζπΪζεηα πινπνέεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. 

εκαληηθά εέλαη ε ζπλεράο πξνζπΪζεηα ζπλεξγαζέαο κε εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα θαη 

εξεπλεηηθΪ θΫληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ε  

νπνέα απνηππψλεηαη ηφζν ζηελ Ϋξεπλα φζν θαη ζηε δηδαζθαιέα. Οξγαλψλνληαη δηαιΫμεηο μΫλσλ 

θαζεγεηψλ, ζεκηλΪξηα θαη εκεξέδεο, αληαιιαγΫο θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ ζην πιαέζην 

πξνγξακκΪησλ φπσο ην ERASMUS-SOCRATES [Παλεπηζηάκηα: 1. Katholieke Universiteit 

Leuven (BE), 2. Universität Erfurt (DE), 3. Universität Leipzig (DE), 4. Ludwig-Maximilians 

Universität München (DE), 5. Universität Regensburg (DE), 6. University of Joensuu (FI), 7. 

The Institute for Orthodox Christian Studies-University of Cambridge (GB), 8. Universität Bern 

(CH), 9. Universitatea Bucuresti (RO), 10. Universitatea Οradea (RO), 11. University of 

Bialystok (PL) 12. Universität Rostock (DE)], ελψ ππΪξρεη ζηελά ζπλεξγαζέα κε ηα αληέζηνηρα 

Σκάκαηα ηεο Θενινγηθάο ρνιάο ηνπ Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ησλ ελ 

ΔιιΪδη Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιψλ θαη Αθαδεκηψλ, κε ηηο Αθαδεκέεο θαη ηηο ΘενινγηθΫο ρνιΫο 

ησλ Παλεπηζηεκέσλ ησλ Οξζφδνμσλ ρσξψλ, κε ηηο ΘενινγηθΫο ρνιΫο ηεο Βνζηψλεο, ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ηνπ ΜνλΪρνπ, ηνπ ΛηβΪλνπ θαη ηεο πξέαο, ηνπ Αγένπ Βιαδηκάξνπ ΝΫαο Τφξθεο, 

ηνπ Αγένπ εξγένπ Παξηζέσλ, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Οξζνδφμνπ Θενινγέαο 

Chambésy, ησλ Παλεπηζηεκέσλ Γελεχεο θαη Freiburg, ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ, 

ηνπ Καζνιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ησλ Παξηζέσλ θ.α. Με θνξεέο, φπσο ε Δθθιεζέα ηεο ΔιιΪδνο, ηα 

Διιελν-Οξζφδνμα Παηξηαξρεέα, κε δηΪθνξα Τπνπξγεέα, (φπσο Παηδεέαο, Πνιηηηζκνχ, 

Δμσηεξηθψλ, Δζληθάο Ακχλεο, Τγεέαο θ.Ϊ.), θαζψο θαη κε δηεζλεέο θνξεέο, φπσο ε Τπεξεζέα 

Αξραηνηάησλ ηνπ Ηζξαάι (δηεμαγσγά απφ θνηλνχ αλαζθαθψλ κε ηελ έδηα αξρά θαη 

Παλεπηζηάκηα ηεο Ακεξηθάο) θ.Ϊ. 

Ζ ζπλεξγαζέεο πνπ πξναλαθΫξζεθαλ ζπλεπΪγνληαη αλΪινγε θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ, 

ηα νπνέα ζπκκεηΫρνπλ ζε Ϋξεπλεο ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ, θαινχληαη γηα 

δηαιΫμεηο θαη δηδαζθαιέεο ζε μΫλα ΑΔΗ (π.ρ. ζην πιαέζην ησλ πξνγξακκΪησλ ERASMUS-

SOCRATES), ζπκκεηΫρνπλ ζε δηεζλά ζπλΫδξηα θαη επηηξνπΫο, νξέδνληαη κΫιε δηαηκεκαηηθψλ 

επηηξνπψλ θξέζεσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, 

κεηΫρνπλ ζηνπο δηνξζφδνμνπο, δηαρξηζηηαληθνχο, δηαζξεζθεηαθνχο δηαιφγνπο, θαζψο θαη ζηα 

ζεζκηθΪ φξγαλα ηεο Οηθνπκεληθάο Κέλεζεο (Παγθφζκην πκβνχιην ησλ Δθθιεζηψλ (W.C.C) - 

πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Δθθιεζηψλ (C.E.C.). Ζ εκπεηξέα, ε νπνέα απνθνκέδεηαη απφ απηά 

ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ, κεηαθΫξεηαη θαη ζην εθπαηδεπηηθφ Ϋξγν ηνπ Σκάκαηνο, δέ -

λνληαο λΫεο πξννπηηθΫο θαη δηαζηΪζεηο ζηελ πιεξΫζηεξε κφξθσζε ησλ θνηηεηψλ.  

ην ζεκεέν απηφ πξΫπεη λα θαηαζηεέ απφιπηα ζαθΫο, φηη γεληθΪ δελ κπνξεέ λα γέλεη 

αληηθεηκεληθά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ ηεο Θενινγηθάο 

ρνιάο θαη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ ζεσξεηηθάο θαη ζεηηθάο θαηεχζπλζεο, ιφγσ ησλ νπζηαζηηθψλ 

δηαθνξψλ πνπ ππΪξρνπλ σο πξνο ηε θχζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ΫξεπλΪο ηνπο. Γηα 

παξΪδεηγκα, ε θχζε, νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη εηδηθΫο ζπλζάθεο δηεμαγσγάο ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο Θενινγέαο δελ κπνξνχλ ζε θακέα πεξέπησζε λα 

αμηνινγεζνχλ κε ηα έδηα θξηηάξηα, κε ηα νπνέα αμηνινγεέηαη ην αληέζηνηρν Ϋξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ 

ησλ Πνιπηερληθψλ ηκεκΪησλ ά ηεο Ηαηξηθάο ρνιάο, αθνχ γηα ηε ζενινγηθά Ϋξεπλα δελ 
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ρξεηΪδνληαη π.ρ. θιηληθΫο ά ζπζηεκαηηθΪ νξγαλσκΫλα εξγαζηάξηα, πνπ αλαιχνπλ θαη 

επεμεξγΪδνληαη πιεζψξα κεηξάζηκσλ κεγεζψλ, ζηαηηζηηθψλ δεδνκΫλσλ, πξαθηηθψλ ζηνηρεέσλ 

θ.ιπ. 

Δμέζνπ δχζθνιν εέλαη λα γέλνπλ αληηθεηκεληθΫο ζπγθξέζεηο κεηαμχ ηνπ Σκάκαηνο Θενινγέαο 

θαη Ϊιισλ ΣκεκΪησλ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, φπσο π.ρ. κε ηα Σκάκαηα Κνηλσληνινγέαο θαη 

Αλζξσπνινγέαο, αθνχ ζηηο ζενινγηθΫο ζπνπδΫο δελ απαηηεέηαη ζπλάζσο ε επηηφπηα Ϋξεπλα, ε 

δηεμαγσγά ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ, ε ιάςε πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ θ.ιπ.  

Τπφ ηελ Ϋλλνηα απηά, πξΫπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξΪ ππ‘ φςηλ νη ζπγθεθξηκΫλεο, φζν θαη 

νπζηαζηηθΫο απηΫο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο κεζφδνπ εξεπλεηηθάο εξγαζέαο ησλ κειψλ 

ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο Θενινγέαο, ηα πξντφληα ηεο νπνέαο απνηππψλνληαη θπξέσο κε ηε 

ζπγγξαθά θαη δεκνζέεπζε εμεηδηθεπκΫλσλ κνλνγξαθηψλ, θαζψο θαη κε ηε ζπγγξαθά 

επηζηεκνληθψλ Ϊξζξσλ ζε πεξηνδηθΪ, ά θαη κε ζρεηηθΫο εηζεγάζεηο ζε ζπλΫδξηα. εκεησηΫνλ, 

φηη φιεο απηΫο νη επηζηεκνληθΫο κειΫηεο ζηεξέδνληαη ζηε ρξάζε νγθψδνπο βηβιηνγξαθέαο, 

ειιεληθάο θαη μΫλεο, θαζψο θαη ζηελ επέπνλε θαη ρξνλνβφξα αλαδάηεζε αξρεηαθνχ πιηθνχ, 

δηΪζπαξηνπ ζηα δηΪθνξα αξρεέα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηφ ζεκαέλεη, φηη ε 

ζπγγξαθά κηαο κνλνγξαθέαο ζηε ζενινγηθά Ϋξεπλα κπνξεέ λα δηαξθΫζεη ηξέα ά θαη πεξηζζφηεξα 

ρξφληα, θαηΪ ηα νπνέα ην κΫινο ΓΔΠ κπνξεέ αλαγθαζηηθΪ λα εκθαλέδεηαη κε κηθξφηεξν αξηζκφ 

Ϊξζξσλ, ζπγθξηηηθΪ κε Ϋλα κΫινο ΓΔΠ ελφο Σκάκαηνο κε δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, φρη 

φκσο θαηψηεξσλ ζε επηζηεκνληθά αμέα. 

Δέλαη ινηπφλ ζαθΫο απφ ηα παξαπΪλσ, φηη ην κνληΫιν αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη 

ζάκεξα ρξάδεη Ϊκεζεο αλαζεψξεζεο σο πξνο δηΪθνξεο παξακΫηξνπο ηνπ, αθνχ ε δνκά θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ αθνξνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθΪ ζηνλ ηξφπν νξγΪλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ 

ΣκεκΪησλ ζεηηθάο θαη ηερλνινγηθάο θπξέσο θαηεχζπλζεο, φπσο εέλαη νη ΗαηξηθΫο ρνιΫο, ηα 

ΠνιπηερληθΪ Σκάκαηα θ.ιπ. Σν ζπγθεθξηκΫλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο αγλνεέ ηηο εηδηθΫο 

παξακΫηξνπο πνπ ηζρχνπλ ζε δηΪθνξα Σκάκαηα ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηνπο, 

παξΫρνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εληχπσζε φηη ππεξηζρχνπλ ηα πνζνηηθΪ θξηηάξηα Ϋλαληη ησλ 

πνηνηηθψλ. 

χκθσλα κε ηηο παξαπΪλσ αθεηεξηαθΫο επηζεκΪλζεηο, ε πξναγσγά ηεο Ϋξεπλαο ζην 

πιαέζην ηνπ Σκάκαηνο θξέλεηαη ηθαλνπνηεηηθά σο πξνο ηελ παξαγσγά επηζηεκνληθψλ 

κνλνγξαθηψλ, βηβιέσλ θαη Ϊξζξσλ. ΠΪλησο, σο πξνο ηε ζπλεξγαζέα ησλ κειψλ ΓΔΠ κε εξεπ-

λεηΫο Ϊιισλ ΣκεκΪησλ θαη ΗδξπκΪησλ ζην πιαέζην δηεπηζηεκνληθψλ πξνγξακκΪησλ ζαθψο 

ππΪξρνπλ πεξηζψξηα βειηέσζεο θαη αχμεζεο. 

Σα εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη Ϋξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκάκα θξέλνληαη γεληθψο 

πεξηνξηζκΫλα ζε αξηζκφ, θπξέσο ιφγσ δπζθνιηψλ ζηελ αλεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο, αιιΪ θαη 

εμαηηέαο εγγελψλ δπζιεηηνπξγηψλ. ΔθηηκΪηαη, φκσο, φηη πεξηζζφηεξα κΫιε ΓΔΠ ζα κπνξνχζαλ 

λα ζπκκεηΫρνπλ σο επηζηεκνληθνέ ππεχζπλνη ά εξεπλεηΫο ζηελ πινπνέεζε Ϋξγσλ θαη 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ, ελψ παξΪιιεια ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηΪιιειεο 

εθεέλεο πξνυπνζΫζεηο, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν πξνο απηά ηελ θαηεχζπλζε θαη νη 

κεηαδηδαθηνξηθνέ εξεπλεηΫο, νη εμσηεξηθνέ ζπλεξγΪηεο θαη νη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο πξψηνπ 

θαη δεχηεξνπ θχθινπ. Έλα ηδηαέηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Σκάκαηνο εέλαη φηη αξθεηΪ κΫιε ΓΔΠ 

δηελεξγνχλ καθξνρξφληεο θαη επέπνλεο Ϋξεπλεο ζηε γλσζηηθά ηνπο πεξηνρά κε 

απηνρξεκαηνδφηεζε. Σα απνηειΫζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ απνηππψλνληαη ζε αμηφινγεο 

επηζηεκνληθΫο δεκνζηεχζεηο, νη νπνέεο φκσο δελ εκπέπηνπλ ζηα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. 
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Δηδηθφηεξα, νθεέινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη νη εξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο ηνπ Σκάκαηφο καο 

ρξάδνπλ Ϊκεζεο βειηέσζεο. πγθεθξηκΫλα, ην κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

Ϋρεη ειηθέα κεγαιχηεξε ησλ πΫληε εηψλ, νπφηε εέλαη Ϊκεζε ε αλΪγθε γηα αλαβΪζκηζε ά 

αληηθαηΪζηαζά ηνπ. Απαηηεέηαη, επέζεο, θηηξηαθά επΫθηαζε ηεο Βηβιηνζάθεο ηνπ Σκάκαηνο, 

θαζψο θαη ε πιάξεο ειεθηξνληθά θαηαγξαθά θαη απνδειηέσζε ηνπ ππΪξρνληνο πιηθνχ ά ε 

ςεθηνπνέεζε παιαηψλ θαη δπζεχξεησλ βηβιέσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα 

ζηειΫρε. 

Γηα ηελ νπζηαζηηθά βειηέσζε ηφζν ησλ δηδαθηηθψλ φζν θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ 

Σκάκαηνο θξέλνληαη αλαγθαέα ηα εμάο: 

 ΑλαβΪζκηζε ηεο Γξακκαηεηαθάο θαη Σερλνινγηθάο ππνδνκάο ησλ ΣνκΫσλ.  

 Βειηέσζε ηεο θαηΪζηαζεο ησλ αηζνπζψλ, ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, κηθξνθσληθΫο 

εγθαηαζηΪζεηο.  

 Γεκηνπξγέα αέζνπζαο εθδειψζεσλ θαη πνιιαπιψλ ρξάζεσλ.  

 Βηβιηνγξαθηθά αλαλΫσζε ηεο Κεληξηθάο Βηβιηνζάθεο θαη επΫθηαζε ησλ εγθαηαζηΪζεψλ 

ηεο. ΔπΫθηαζε ηνπ Αλαγλσζηεξένπ. άκεξα δηαζΫηεη κφλνλ 70 ζΫζεηο εξγαζέαο γηα ην ζχλνιν 

ησλ θνηηεηψλ ηεο Θενινγηθάο ρνιάο 

 ΑλαβΪζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγέαο ηεο Βηβιηνζάθεο. Βειηέσζε ηεο 

πιηθνηερληθάο ππνδνκάο. Γεκηνπξγέα αέζνπζαο πεξηνδηθψλ. 

 ΑλαβΪζκηζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο Κεληξηθάο Γξακκαηεέαο. 

 Καιχηεξε αμηνπνέεζε ηεο ππΪξρνπζαο θηηξηαθάο ππνδνκάο (π.ρ. αέζξηα, ειεχζεξνη 

ρψξνη). 

 Γεκηνπξγέα Δξγαζηεξέσλ (π.ρ. Γηδαθηηθάο κεζνδνινγέαο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, 

Πνηκαληηθάο θαη Φπρνινγέαο, Ηζηνξηθψλ θαη Αξραηνινγηθψλ Δξεπλψλ, Λεηηνπξγηθάο, 

Αγηνγξαθέαο, Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Έθδνζεο θαη κεηΪθξαζεο Δθθιεζηαζηηθψλ 

θεηκΫλσλ θ.Ϊ.). 

 ΣνπιΪρηζηνλ κηα αθφκε (δεχηεξε) αέζνπζα νπηηθναθνπζηηθψλ κΫζσλ κε δπλαηφηεηα 

ηειεδηΪζθεςεο. 

 Γεκηνπξγέα θαηΪιιεισλ αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο γηα ηα ΠΜ θαη Ϊξηηνο εμνπιηζκφο ηνπο. 

ηελ πξνζπΪζεηα αμηνπνηάζεσο θΪζε δπλαηφηεηαο, πΫξαλ ησλ ηππηθψο πξνζθεξνκΫλσλ 

απφ ηελ δνκά ηνπ Διιεληθνχ Παλεπηζηεκένπ, πξνο φθεινο ηφζν ηεο εθπαέδεπζεο φζν θαη ηεο 

Ϋξεπλαο ην Σκάκα Θενινγέαο ηνπ ΔΚΠΑ επηδηψθεη θαη δηαηεξεέ  ελεξγφ ζρΫζε κε πνιινχο 

Κνηλσληθνχο, Πνιηηηζηηθνχο ά Δπηζηεκνληθνχο θνξεέο, θπξέσο κε ηε ζπκκεηνρά θαη 

δξαζηεξηνπνέεζε ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε πνηθέινπο ηνκεέο, ηδέσο ζ‘ εθεέλνπο πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε 

ηα επηζηεκνληθΪ πεδέα ηνπ Σκάκαηνο θαη ηελ αμηνπνέεζά ηνπο απφ ηνπο ελ ιφγσ θνξεέο . 

ΣΫηνηνη θνξεέο εέλαη:  

Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ. 

Γηνξζφδνμν ΚΫληξν ηεο Δθθιεζέαο ηεο ΔιιΪδνο. 
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ΚΫληξν Βηνεζηθάο θαη Γενληνινγέαο. 

Ίδξπκα Πνηκαληηθάο Δπηκνξθψζεσο ηεο ΗεξΪο Αξρηεπηζθνπάο Αζελψλ 

«Διεχζεξν Παλεπηζηάκην». 

πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Δθθιεζηψλ (C.E.C.). 

Παγθφζκην πκβνχιην ησλ Δθθιεζηψλ (W.C.C). 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

Ραδηφθσλν ηεο Δθθιεζέαο ηεο ΔιιΪδνο. 

Σειεφξαζε (ΔΡΣ) ειιεληθά. 

Σειεφξαζε (SNF) γεξκαληθά. 

Σειεφξαζε εξβέαο 

Ίδξπκα «Θεζαπξφο ηεο Διιεληθάο Γιψζζαο». 

Ηζηνξηθφ-Παιαηνγξαθηθφ Αξρεέν Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο Δζληθάο ΣξαπΫδεο ηεο ΔιιΪδνο 

(ΜΗΔΣ). 

Ηζηνξηθφ Αξρεέν ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ. 

Μνπζεέν Ηζηνξέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ. 

Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ.  

Πνιηηηζηηθφο ΣνκΫαο Γάκνπ Αζελαέσλ. 

MKO Oecumenica 

ΠξΫπεη λα ζεκεηψζνπκε, επέζεο, φηη ζε πνιιΫο απφ απηΫο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπκκεηΫρνπλ 

ελεξγΪ ηφζν κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο θαη ππνςάθηνη δηδΪθηνξεο, φζν θαη, ζε ζπγθεθξηκΫλεο 

πεξηπηψζεηο, πξνπηπρηαθνέ θνηηεηΫο. 

ΛακβΪλνληαο ππ‘ φςηλ ηηο πξνθιάζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνράο, ηα λΫα δεδνκΫλα ηεο 

επξσπατθάο θαη ηεο παγθφζκηαο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηε ξαγδαέα κεηακφξθσζε ησλ ηζηνξηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θνηλσλέαο, ην Σκάκα Θενινγέαο ζην πιαέζην ηεο ζηξαηεγηθάο 

αλΪπηπμάο ηνπ εληΪζζεη : 

1. Σελ πεξαηηΫξσ θαιιηΫξγεηα ηεο Ϋξεπλαο θαη ηελ εθαξκνγά ηεο κε ηξφπνπο πνπ λα 

θαζηζηνχλ θαλεξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηνλ πΪληα επέθαηξν ραξαθηάξα ηνπ ζενινγηθνχ 

ιφγνπ θαη ηεο εθθιεζηαζηηθάο πξΪμεο. 

2. Σελ αλΪπηπμε θαη επΫθηαζε ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ θαη δηαζξεζθεηαθνχ δηαιφγνπ ζε 

επέπεδν, ηφζν ηνπηθφ φζν θαη δηεζλΫο, ηνλ νπνέν θξέλεη αλαγθαέν.  

3. Σελ Ϋκθαζε ζηε ζχλδεζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ ηνπ 

κε ζΫκαηα αθφκε επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ελδηαθΫξνληνο θαη πξνβιεκαηηζκνχ.  
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4. Σν ελδηαθΫξνλ ηνπ γηα ηελ επαγγεικαηηθά ζηάξημε ησλ απνθνέησλ ηνπ ζε ρψξνπο φρη 

απνθιεηζηηθΪ ηεο εθπαέδεπζεο. 

5. Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ηνπ ζηελ πξνψζεζε ηεο εηξάλεο θαη ζηελ πεξαηηΫξσ ζχζθημε 

ησλ ζρΫζεσλ ησλ Οξζνδφμσλ Βαιθαληθψλ ιαψλ θαη ησλ ιαψλ ηεο Αλαηνιηθάο Μεζνγεένπ, 

κΫζσ ηεο αθαδεκατθάο ζπλεξγαζέαο κε ηηο αληέζηνηρεο ΘενινγηθΫο ρνιΫο θαη ηα εξεπλεηηθΪ 

ηδξχκαηα  

6. Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρά ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηελ Οηθνπκεληθά Κέλεζε θαη ζηνλ ΓηΪινγν κε 

ηνπο εηεξνδφμνπο ζε δηεζλΫο επέπεδν.  

7. Σελ κΫζσ ησλ Γηαρξηζηηαληθψλ θαη Γηαζξεζθεηαθψλ Γηαιφγσλ πξνβνιά θαη θαηαμέσζε 

ηεο πνιχπιεπξεο δπλακηθάο ηεο Οξζφδνμεο Θενινγέαο κΫζα ζην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ 

θαη πνιπζξεζθεπηηθφ πεξηβΪιινλ. 

Κξηηάξην βαζηθφ ζε φιε απηά ηε δηαδηθαζέα εέλαη ε δηαηάξεζε ηνπ πςεινχ επηπΫδνπ ζην 

εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ Ϋξγν, θαζψο θαη ε δηαθχιαμε ηνπ ηδηαέηεξνπ ραξαθηάξα θαη ηεο 

θπζηνγλσκέαο ησλ ζενινγηθψλ ζπνπδψλ, νη νπνέεο δελ αληηθαζηζηνχλ νχηε ζπγρΫνληαη κε 

Ϊιινπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο, αιιΪ πξνζθΫξνπλ κε ζπλΫπεηα ηνλ δπλακηζκφ ηνπ ζενινγηθνχ 

ιφγνπ, ν νπνένο ζπκβΪιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσλέαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. 

ε απηφ ην ζεκεέν εέλαη ζθφπηκν λα ζεκεηψζνπκε φηη, Ϋρνληαο πΪληα αλνηρηνχο ηνπο 

νξέδνληΫο ζηα κεγΪια θνηλσληθΪ θαη πνιηηηζκηθΪ πξνβιάκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο, ην Σκάκα 

Θενινγέαο δηαιΫγεηαη ζε ζενινγηθφ επέπεδν κε ηνλ ππφινηπν ρξηζηηαληθφ θφζκν, θαζψο επέζεο 

θαη κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζξεζθεέεο ηνπ θφζκνπ, ζπκβΪιινληαο Ϋηζη ζην ζχγρξνλν αέηεκα ηεο 

επνράο καο γηα δηΪινγν θαη απΪιεηςε ησλ εληΪζεσλ ζηε ζπλχπαξμε ησλ ιαψλ. Σαπηνρξφλσο, 

ην Σκάκα ζπλεηζθΫξεη θαη ζε εζληθφ επέπεδν, θαζψο αλαδεηθλχεη ζηειΫρε-θιεξηθνχο, ηα νπνέα 

θαζέζηαληαη αξσγνέ ζηε δηαηάξεζε ηνπ ειιεληθνχ ραξαθηάξα δηαθφξσλ ηδξπκΪησλ ζην 

εμσηεξηθφ (Παηξηαξρεέα Κσλζηαληηλνππφιεσο, Αιεμαλδξεέαο, Αληηνρεέαο, Ηεξνζνιχκσλ), ελψ 

νη αιινδαπνέ απφθνηηνέ ηνπ θαζέζηαληαη πξΫζβεηο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο νξζφδνμεο 

πλεπκαηηθφηεηαο κΫζα απφ ην πςειφ επέπεδν ηεο αθαδεκατθάο ηνπ δηδαζθαιέαο.  

ΠΪλησο, νη αλεπαξθεέο θηηξηαθΫο ππνδνκΫο θαη ν ειιηπάο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ Ϋιιεηςε πφξσλ γηα εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα, ιεηηνπξγνχλ νπσζδάπνηε 

αλαζηαιηηθΪ θαη παξεκπνδέδνπλ ηηο φπνηεο πξνζπΪζεηεο αλΪπηπμεο εξεπλεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη παξαθνινπζάζεσο ησλ εμειέμεσλ ζε δηεζλΫο επέπεδν. Σν βΪξνο απηάο ηεο 

επζχλεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξΫο ην αλαιακβΪλνπλ ηα κΫιε ΓΔΠ ζε πξνζσπηθφ επέπεδν, κε 

ππνινγέδνληαο ην θφζηνο ζε ρξφλν θαη νηθνλνκηθά ζπλεηζθνξΪ.  

 

2. ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΟΛΟΓΗΑ 

(α) Γενικέρ ποιοηικέρ παπαηηπήζειρ (α) για ηη μέθοδο διδαζκαλίαρ και (β) για ηο πεπιεσόμενο 

ηος μαθήμαηορ, οι οποίερ πποκύπηοςν από ηην ανάλςζη ηυν επυηημαηολογίυν πος 

ζςμπληπώνοςν οι θοιηηηέρ, με βάζη ζσεηικά ζσόλια πος πεπιλαμβάνονηαι  ζηιρ «Δηήζιερ 

Δζυηεπικέρ Δκθέζειρ» ηυν οικείυν Τμημάηυν 

Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Σν ΠΠ ηνπ Σκάκαηνο πεξηιακβΪλεη ΤπνρξεσηηθΪ καζάκαηα, Καη‘ επηινγάλ ΤπνρξεσηηθΪ 
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θαη ΠξναηξεηηθΪ. Σν ΠΠ εέλαη επΫιηθην σο πξνο ηε δνκά ηνπ. ΚαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 2002 -

2007 Ϋρεη αλαλεσζεέ ζεκαληηθΪ, κεηΪ κΪιηζηα ηελ εθινγά θαη ην δηνξηζκφ λΫσλ κειψλ ΓΔΠ κε 

λΫα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα. Ζ αλαλΫσζε Ϋιαβε ππφςε ηηο εμειέμεηο ζηε δηεζλά επηζηεκνληθά 

θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλέα. Σα άδε ππΪξρνληα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα επηθαηξνπνηνχλ ηα 

πνξέζκαηα ηεο Ϋξεπλαο, κε Ϊμνλα ηελ θνηλσληθά θαηεχζπλζε ηνπ Σκάκαηνο.  

Χο πξνο ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, 

ζεκεηψλεηαη φηη ην ΠΠ πεξηιακβΪλεη κηα κεγΪιε «γθΪκα» καζεκΪησλ πνπ θαιχπηνπλ ην 

κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπ θεληξηθνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Σκάκαηνο ρσξέο 

αιιεινεπηθαιχςεηο. Ζ θαηαλνκά ηνπο αλΪ εμΪκελν εέλαη ιεηηνπξγηθά θαη νδεγεέ επαγσγηθΪ ην 

θνηηεηά απφ ην κΫξνο ζην φιν.  

Σν Σκάκα εέλαη απφ ηα ειΪρηζηα ζηελ ΔΔ θαη παγθνζκέσο πνπ ζεξαπεχνπλ ηε Θενινγέα κε 

Ϋκθαζε ζηελ Οξζφδνμε Γξακκαηεέα, ηε Λεηηνπξγηθά ΠαξΪδνζε, ηελ Ηζηνξέα θαη ην Καλνληθφ 

Γέθαην. Οη αιινδαπνέ θνηηεηΫο ζπνπδΪδνπλ θαη πξνεηνηκΪδνληαη γηα ηε  ιάςε ζΫζεσλ ζηνπο 

Δθθιεζηαζηηθνχο Οξγαληζκνχο/ Δθθιεζέεο/ Παηξηαξρεέα ησλ ρσξψλ πνπ δηαβηνχλ. Σν Σκάκα 

ζπκκεηΫρεη ζην πξφγξακκα Erasmus θαη ζε Ϊιια πξνγξΪκκαηα, φρη βΫβαηα ζην βαζκφ πνπ ζα 

Ϋπξεπε, ζΫκα πνπ ζα καο απαζρνιάζεη πξνζερψο. Πξνο ην παξφλ ζπλεξγΪδεηαη κε ηξέα 

παλεπηζηεκηαθΪ ηδξχκαηα ηεο Γεξκαλέαο (Παλεπηζηάκηα ηεο Σπβέγγεο, ηνπ ΜνλΪρνπ θαη ηεο 

Βφλλεο). Οη σο Ϊλσ δηκεξεέο ζπκθσλέεο πξνβιΫπνπλ ηελ κεηαθέλεζε ηξηψλ θνηηεηψλ (Μ/Φ) 

πξνο ηε Γεξκαλέα θαη ελφο πξνο ηελ ΔιιΪδα. Ζ σο ηψξα εθαξκνγά εέλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη Ϋρεη 

νξηζηεέ κΫινο ΓΔΠ πνπ αλαιακβΪλεη ηελ θαζνδάγεζε θαη ελεκΫξσζε ησλ εηζεξρφκελσλ 

θνηηεηψλ. Ζ εθαξκνγά κνλΪδσλ ECTS πηνζεηάζεθε απφ ην Σκάκα, θαη απφ ην εξρφκελν αθ. 

Ϋηνο ζα πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ. Ζ ελεκΫξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ, Ϋσο ηψξα, 

γηλφηαλ κΫζσ ζπλελλφεζεο κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηά, ν νπνένο νξηδφηαλ απφ ηε Γ.. Ζ 

ζχληαμε ηνπ πέλαθα ECTS Ϋρεη εγθξηζεέ αξκνδέσο απφ ηα φξγαλα ηνπ Σκάκαηνο. Σν Σκάκα δελ 

πξνζθΫξεη πΪλησο θαηΪ ηελ παξνχζα θΪζε ηελ επηινγά παξαθνινχζεζεο καζεκΪησλ ζε 

Ϊιιε επξσπατθά γιψζζα, πΫξαλ ηεο Διιεληθάο. 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη, ηήξεζε σξνινγίνπ, ζπλάθεηα: νη καζεζηαθνέ ζηφρνη δειψλνληαη 

θαηΪ ην πξψην κΪζεκα θαη, αλΪ πεξέπησζε πεξηγξΪθνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ. Σν δηδαθηηθφ 

Ϋξγν αθνξΪ ζηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκά ηεο χιεο, ζηνλ εληνπηζκφ ζεκαληηθψλ ζηνηρεέσλ θαη 

ζηελ απνξξφθεζε ηεο δηδαθηΫαο χιεο κΫζσ αλΪθιεζεο ζρεηηθψλ γλψζεσλ. Σα κΫιε ΓΔΠ εέλαη 

ηδηαέηεξα πξνζεθηηθΪ ζηελ ηάξεζε ηνπ Χξνινγένπ ΠξνγξΪκκαηνο. ε πεξέπησζε δε πνπ 

πξνθχπηεη θΪπνηα αθχξσζε (ι.ρ. ιφγσ ζπκκεηνράο ηνπ κΫινπο ΓΔΠ ζε εθιεθηνξηθφ ζψκα, Γ.. 

/Γ..Δ.. θ.ν.θ.) νη ψξεο αλαπιεξψλνληαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο θνηηεηΫο θαη πΪληα κε 

Ϋγθπξε θαη Ϋγθαηξε πιεξνθφξεζε γξαπηψο θαη ειεθηξνληθψο. Αξθεηνέ δηδΪζθνληεο 

δηακνηξΪδνπλ βνεζεηηθφ πιηθφ εέηε εγγξΪθσο, εέηε ειεθηξνληθΪ, ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθΪ 

ηελ πιαηθφξκα e-class ηνπ ΔΚΠΑ. Σα κΫιε ΓΔΠ δηδΪζθνπλ θαηΪ θαλφλα καζάκαηα ηνπ 

γλσζηηθνχ ά Ϊκεζα ζπλαθνχο αληηθεηκΫλνπ. 

ΜΫιε ΓΔΠ πνπ δηδΪζθνπλ καζάκαηα πνπ εκπέπηνπλ θαη ζην γλσζηηθφ αληηθεέκελν ελφο 

Ϊιινπ κΫινπο ΓΔΠ, επηθνπξνχληαη απφ απηφ γηα ηελ νκαιά δηεμαγσγά ηνπ καζάκαηνο (ι.ρ. ηα 

καζάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ πξναγσγά ηεο ςπρηθάο πγεέαο). Αλ θαη φπσο αλαθΫξζεθε δελ 

ππΪξρνπλ Ϋσο ηψξα εξσηεκαηνιφγηα θνηηεηψλ, ε κΫηξεζε ηεο επέηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ κεηξΪηαη απφιπηα απφ ηελ επηηπρέα ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηΪζεηο, απφ Ϋθηαθηεο 

ζπδεηάζεηο κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ δηδΪζθνληα, θαζψο θαη απφ πξνφδνπο. Δπαθέεηαη δε ζην 

θΪζε κΫινο ΓΔΠ ε επηινγά ηνπ ηξφπνπ κΫηξεζεο (πΫξαλ ησλ εμεηΪζεσλ). Σπρφλ ελζηΪζεηο, 

εέηε απφ θνηηεηΫο, εέηε απφ Ϋηεξα κΫιε ΓΔΠ ζπδεηνχληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Σκάκαηνο. 

Σν Σκάκα θξέλεη ζεκαληηθφ νη βαζηθΫο ζενινγηθΫο ζπνπδΫο λα θαιχπηνληαη απφ πςειφβαζκα 
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κΫιε ΓΔΠ (ΚαζεγεηΫο θαη Αλ. ΚαζεγεηΫο). Απφ ηα 21 ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα ηα 16 

δηδΪζθνληαη απφ (Αλ.) ΚαζεγεηΫο. Σα ππφινηπα 5 δηδΪζθνληαλ απφ θαζεγεηΫο νη νπνένη 

αθππεξΫηεζαλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηε ζΫζε ηνπο αλΫιαβαλ κΫιε ΓΔΠ ρακειφηεξεο βαζκέδαο.  

Γηδαθηηθέο Μέζνδνη θαη έιεγρνο εθαξκνγήο απηώλ: Σν θΪζε κΫινο ΓΔΠ επηιΫγεη ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιέαο θαη ηε ρξάζε νπηηθναθνπζηηθψλ βνεζεκΪησλ. ε γεληθΫο γξακκΫο ην 

κΪζεκα, ιφγσ ηνπ θπξέσο ζεσξεηηθνχ ραξαθηάξα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ, απνηειεέηαη απφ 

παξαδφζεηο, εξσηαπνθξέζεηο θαη ζπδάηεζε κε ηνπο θνηηεηΫο. ΚαηΪ πεξέπησζε δέδνληαη 

εξγαζέεο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εκπΫδσζε ηεο χιεο, κΫζσ ρξάζεο βηβιηνγξαθέαο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιέαο θξηλφηαλ κΫρξη ηψξα απφ Ϊηππεο ζπδεηάζεηο 

κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ. Απφ ην εαξηλφ εμΪκελν ηνπ 2010 ην Σκάκα ζα ειΫγρεη ηελ 

εθαξκνγά θαη κΫζσ εξσηεκαηνινγέσλ πνπ ζα δηαλΫκνληαη ζηνπο θνηηεηΫο. 

Βαζκόο ζύλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα: Ο βαζκφο ζχλδεζεο δηδαζθαιέαο θαη 

Ϋξεπλαο εέλαη πςειφο, θαζψο ε πξψηε απνηειεέ Ϊκεζν παξΪγσγν ηεο δεχηεξεο, ζχκθσλα κε 

ηελ πνιηηηθά ηνπ Σκάκαηνο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. Σν πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιέαο εέλαη 

θπξέσο πιηθφ Ϋξεπλαο. ε πξνπηπρηαθφ επέπεδν, απηφ γέλεηαη φρη κφλν ζηηο παξαδφζεηο αιιΪ 

θαη κε ηελ θαηΪζεζε εξγαζηψλ. ε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν, νη δηδΪζθνληεο ζπλεξγΪδνληαη 

αξθεηΫο θνξΫο κε ηνπο Μ/Φ ζε εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα θπξέσο ηνπ ΔΛΚΔ θαη ηεο ΔΔ. Σν 

Σκάκα δελ ηεξεέ θεληξηθφ κεηξψν εξεπλψλ. 

Πξαθηηθή Άζθεζε Φνηηεηώλ: ην επέκαρν ρξνληθφ δηΪζηεκα ππάξμε ν ζεζκφο πξαθηηθάο 

Ϊζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, ζην πιαέζην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΤΠΔΠΘ θαη ηελ ΔΔ. Ζ 

ζπκκεηνρά ησλ θνηηεηψλ δελ άηαλ ππνρξεσηηθά. ΜεηΪ απφ ζρεηηθά ελεκΫξσζε ησλ θνηηεηψλ, 

ζπκκεηεέραλ ζην Πξφγξακκα φζνη ην επηζπκνχζαλ. Γπζηπρψο ην Σκάκα δε δηαζΫηεη ζρεηηθΪ 

ζηνηρεέα. ΑπηΪ (νλφκαηα θαη αξηζκφο θνηηεηψλ, θνξεέο απαζρφιεζεο, ακνηβΫο) ηεξνχληαη ζηηο 

ΚεληξηθΫο Τπεξεζέεο ηνπ ΔΚΠΑ. Ζ Δπηηξνπά αμηνιφγεζεο δπζθνιεχηεθε ζηε ζπιινγά θαη 

εθηέκεζε ησλ ζηνηρεέσλ, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ππεπζχλσλ θαζεγεηψλ θαη κε ηάξεζεο 

αξρεέσλ  ζηε Γξακκαηεέα ΣνκΫσλ θαη Γξακκαηεέαο.  

Δμεηαζηηθό ζύζηεκα: Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα εέλαη ηθαλνπνηεηηθφ. ΑλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο 

ησλ καζεκΪησλ, πξνζθΫξεηαη ε δπλαηφηεηα γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εμεηΪζεσλ, θαζψο θαη 

πξνφδσλ. ΔπηπιΫνλ, γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε ζχληαμε κηθξνχ εξεπλεηηθνχ δνθηκένπ, 

θΪπνηα καζάκαηα, αλΪ πεξηφδνπο, απαηηνχλ ηε ζχληαμε κηθξάο (8-15 ζει.) εξγαζέαο. Σν κηθξφ 

εξγαζηάξην πιεξνθνξηθάο πνπ δηαζΫηεη ην Σκάκα πξνζθΫξεηαη ζηνπο θνηηεηΫο (Π/Φ θαη Μ/Φ) 

γηα ηε δαθηπινγξΪθεζε, αιιΪ θαη ηελ Ϋξεπλα ζε ειεθηξνληθΫο πεγΫο (δηαδέθηπν θαη ει. βΪζεηο 

δεδνκΫλσλ). Σα ΑκΔΑ εμεηΪδνληαη θαηΪ πεξέπησζε θαη κε Ϋκθαζε ζηηο δπζρΫξεηεο πνπ ηπρφλ 

αληηκεησπέδνπλ. ΑξθεηΫο θνξΫο νη δηδΪζθνληεο, ζηελ πεξέπησζε ηπθιψλ αηφκσλ, νξγαλψλνπλ 

ζχληνκα θξνληηζηάξηα κε ηελ επηθνπξέα ησλ Μ/Φ γηα ηελ επεμάγεζε θαη επηζηεκνληθά 

αλΪγλσζε ηεο χιεο. Ζ δηαθΪλεηα ησλ εμεηΪζεσλ, εθηφο απφ ηελ επηηάξεζε απφ δηδΪζθνληεο / 

κΫιε ΔΣΔΠ θαη Μ/Φ δηαζθαιέδεηαη α) ζηελ πεξέπησζε ησλ γξαπηψλ εμεηΪζεσλ, κε ηελ ηάξεζε 

ησλ γξαπηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θνηηεηά λα ειΫγρεη ην γξαπηφ ηνπ, β) ζηελ πεξέπησζε ησλ 

πξνθνξηθψλ εμεηΪζεσλ κε ηελ θαηΪ νκΪδεο εμΫηαζε. 

Δηδηθά ηνηρεία γηα ην ΠΠ θαη δηαδηθαζίεο αλαζεώξεζεο θαη ειέγρνπ : Ζ Γ θαη ΓΔ 

αλΪ πεξέπησζε ιακβΪλνπλ ππ‘ φςηλ θαη ζπδεηνχλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ 

πξνβιάκαηα γηα ηελ επηθαηξνπνέεζε ηνπ ΠΠ. Έρνπλ ηεζεέ δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπγθεθξηκελνπνέεζε ηεο χιεο επέ ηε βΪζεη ησλ απαηηάζεσλ ηνπ ΑΔΠ (νξγΪλσζε ησλ 

καζεκΪησλ θνξκνχ, γεληθάο ζενινγηθάο παηδεέαο). Γηα ηελ εηδηθά θαηεχζπλζε ηνπ Σκάκαηνο, 

θαηΪ ην ηδξπηηθφ ΦΔΚ, φζνλ αθνξΪ ζην ζθΫινο ηεο Ϋξεπλαο, Ϋρεη δνζεέ Ϋκθαζε ζηε δηδαζθαι έα 
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λΫσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ, ζρεηηδφκελσλ κε ηε ζενινγέα θαη ηηο αλζξσπηζηηθΫο επηζηάκεο 

ελ γΫλεη. ην πιαέζην ελφο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ΠΠ δέλεηαη βΪξνο ζε καζάκαηα γηα ηελ 

θνηλσληνινγέα ησλ ζξεζθεηψλ, ηε βηνεζηθά, ηε ζξεζθεηνινγέα, ηελ ςπρνινγέα ηεο ζξεζθεέαο, 

ηελ πξναγσγά ςπρηθάο πγεέαο, ην δέθαην θ.ν.θ. Αθφκε πξνζθΫξνληαη Ϋλα επηιεγφκελν 

(δηαηκεκαηηθΪ) κΪζεκα πιεξνθνξηθάο, Ϋλα κΪζεκα Αξραέσλ Διιεληθψλ θαη Ϋλα κΪζεκα 

Παηδαγσγηθψλ (ζχλνιν: 3 καζάκαηα δηαηκεκαηηθΪ). Αληέζηνηρα ην Σκάκα πξνζθΫξεη ζε 

δηαηκεκαηηθφ πξνπηπρηαθφ επέπεδν επηΪ καζάκαηα. 

 

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Σν ΠΜ θαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ζπλΪδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΠΠ, φπσο απηνέ 

αλαπηχρζεθαλ αλσηΫξσ, θαη θαιιηεξγνχλ πεξαηηΫξσ ηε ζρεηηθά Ϋξεπλα κε Ϋκθαζε ζηηο 

θνηλσληθΫο εθαξκνγΫο ησλ πνξηζκΪησλ ηεο. 

Γνκή, ζπλεθηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ: Σν ΠΜ αξζξψλεηαη ζε 6 Καηεπζχλζεηο: Θξεζθεηνινγέα θαη Ηεξαπνζηνιηθά, 

Βηβιηθψλ πνπδψλ, Δθθιεζηαζηηθά Γξακκαηεέα, Καλνληθφ Γέθαην, Πνηκαληηθά Θενινγέα θαη 

Αγσγά, Υξηζηηαληθά Λαηξεέα. Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξΪκκαηνο, κνινλφηη Ϋρνπλ ζαθά 

γλσζηνινγηθΪ φξηα θαη παξΫρνπλ ζηαζκηζκΫλε εμεηδέθεπζε ζε ζπγθεθξηκΫλνπο ηνκεέο  ηνπ 

επξχηεξνπ επηζηεκνληθνχ θιΪδνπ ηεο Κνηλσληθάο Θενινγέαο, ζπγθιέλνπλ ζηελ κεγαιχηεξε 

δπλαηά θΪιπςε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδένπ ηεο Κνηλσληθάο Θενινγέαο θαηΪ ην πξφηππν ηνπ 

Δμσηεξηθνχ.  Ζ θνέηεζε εέλαη ππνρξεσηηθά. Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο εέλαη ππνρξεσκΫλνη λα 

ζπγγξΪςνπλ 6 ηνπιΪρηζηνλ θξνληηζηεξηαθΫο εξγαζέεο. Γηα επηζηεκνληθΪ πεδέα πνπ δελ 

θαιχπηνληαη επαξθψο αιιΪ ζεσξνχληαη αλαγθαέα ζπκπιεξσκαηηθΪ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα 

αλαδάηεζάο ηνπο ζε Ϊιια ΠΜ. Γηα ηελ θαιχηεξε δε ελεκΫξσζε απηάο ηεο θαηεγνξέαο 

θνηηεηψλ, ην Σκάκα ελεκεξψλεηαη γηα ηα πξνζθεξφκελα ΠΜ ηνπ ΔΚΠΑ θαη ησλ Ϊιισλ 

Παλεπηζηεκέσλ ηνπ Δζσηεξηθνχ, απφ ηηο αληέζηνηρεο αλαθνηλψζεηο (γξαπηΫο ά ειεθηξνληθΫο). 

Απηά ηελ πιεξνθφξεζε ηε δηαρΫεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

Δμεηαζηηθό ζύζηεκα: Οη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο εηζεγνχληαη ηα ζΫκαηα ζπδάηεζεο θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ησλ ζεκηλαξέσλ. ΑλαιακβΪλνπλ θξνληηζηεξηαθΫο εξγαζέεο, ζπλεξγΪδνληαη κε ηνπο 

επηβιΫπνληεο θαζεγεηΫο θαη κεξηθΫο απφ απηΫο αλαθνηλψλνληαη ζηε δηΪξθεηα ησλ καζεκΪησλ. 

Γηα ηα πεξέ δηαθΪλεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξζΫληα ζηελ ελφηεηα γηα ην ΠΠ 

αλσηΫξσ. 

Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο: Αλ θαη ε δηδαθηηθά 

δηαδηθαζέα εέλαη ζπλΪξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ, ηα κΫιε ΓΔΠ, ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ ηνπο, 

ζπλεξγΪδνληαη κε ηνπο θνηηεηΫο, παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεέα ηνπο, Ϋρνπλ πξνζσπηθά 

επηθνηλσλέα κε φζνπο ην επηδηψθνπλ, αλαλεψλνπλ ηαθηηθΪ ηε δηδαθηΫα χιε θαη ηηο κεζφδνπο θαη 

κΫζα δηδαζθαιέαο. Διιεέςεηο παξαηεξνχληαη ζηελ πιηθνηερληθά ππνδνκά θαη ηδηαέηεξα ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκεέο: α) πνηφηεηα αηζνπζψλ, β) ρσξεηηθφηεηα, γ) ρξάζε πνιπκΫζσλ. 

(β) Αναθοπά ζε μεθόδοςρ,  σπήζη νέυν ηεσνολογιών, βοηθήμαηα/ζςγγπάμμαηα  

Γηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο: ια απηΪ εέλαη ειιεηπά ιφγσ α) ησλ ειιεέςεσλ 

ζπληάξεζεο ησλ ππνδνκψλ (θηέξηα / αέζνπζεο / γξαθεέα), β) ησλ πεληρξψλ θνλδπιέσλ γηα ηελ 

αγνξΪ αλαισζέκσλ, ειεθηξνληθψλ επνπηηθψλ κΫζσλ, πξνκάζεηαο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθέαο, 

ηδηαέηεξα ζε επέπεδν μελφγισζζσλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, θαη πξφζβαζεο ζε βΪζεηο 

δεδνκΫλσλ επηζηεκνληθνχ ραξαθηάξα.  
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Αμηνπνίεζε ηερλνινγηθώλ ππνδνκώλ θαη πξόζβαζε ζε απηέο: Σν Σκάκα δηαζΫηεη 

αξθεηΫο θαη ηζρπξΫο ηερλνινγηθΫο ππνδνκΫο νη νπνέεο ππνζηεξέδνληαη ηερληθΪ θαη ελεκεξσηηθΪ 

απφ ην Κ.ΛΔΗ.ΓΗ (ΚΫληξν Λεηηνπξγέαο Γηθηχνπ ηνπ ΔΚΠΑ). ΜεηΪ απφ ελΫξγεηεο ηνπ Σκάκαηνο 

εέλαη ηψξα πιΫνλ α) ππνρξεσηηθά ε κΫζσ δηθηχνπ δάισζε καζεκΪησλ β) ε αλΪξηεζε 

απνηειεζκΪησλ εμεηΪζεσλ ζην δέθηπν – θΪζε θνηηεηάο, γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκΫλσλ, Ϋρεη πξφζβαζε κφλν ζηε δηθά ηνπ θαξηΫια απνηειεζκΪησλ ε νπνέα εέλαη 

ζπγθεληξσηηθά. Ζ ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο αλαλεψλεηαη ηαθηηθΪ κε Ϋγθπξε θαη Ϋγθαηξε 

ελεκΫξσζε επέ 24σξνπ βΪζεσο. Σν ηκάκα απαζρνιεέ Ϊκηζζα ΓηδΪθηνξα, ν νπνένο 

αλαιακβΪλεη ην ζρεδηαζκφ ηεο, κΫρξη ηε κεηΪβαζε ζην λΫν ζχζηεκα ηζηνζειέδσλ ηνπ ΔΚΠΑ. 

ΔμΪιινπ, γηα απηά ηελ κεηΪβαζε ην Σκάκα φξηζε ηξηκειά επηηξνπά θαη δχν ηερληθνχο 

ππεπζχλνπο (Ϋλα κΫινο ΓΔΠ θαη Ϋλαλ ΓηδΪθηνξα). Σα κΫιε ΓΔΠ κπνξνχλ λα θαηαζΫζνπλ ζε 

ειεθηξνληθά κνξθά ηελ εξγνγξαθέα ηνπο θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπο θαη απηφ λα κεηαηξαπεέ απφ 

ηνπο σο Ϊλσ ζε κνξθά θαηΪιιειε γηα δεκνζέεπζε ζην δηαδέθηπν. ΜΫρξη ηψξα (22-12-2009) 13 

απφ ηα 26 κΫιε ΓΔΠ Ϋρνπλ ηζηνζειέδα εξγνγξαθέαο/βηνγξαθηθνχ ζην  δηαδέθηπν. Σν Σκάκα 

ππνζηεξέδεη πιάξσο ηελ ειεθηξνληθά θαηΪζεζε βαζκνινγηψλ (κε εηδηθνχο θσδηθνχο 

πξφζβαζεο ζηνπο δηδΪζθνληεο) ά θαη Ϋγγξαθε, ζε πεξέπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ 

ην ζχζηεκα (ειεθηξνληθψο  παξαδέδνπλ ηε βαζκνινγέα 8 θαζεγεηΫο θαη 1 επηζθΫπηεο 

θαζεγεηάο θαη γξαπηψο παξαδέδνπλ 15 θαζεγεηΫο θαη 1 επηζθΫπηξηα θαζεγάηξηα.). Σα σο Ϊλσ 

ηζρχνπλ ζην ΠΠ. Οη βαζκνινγέεο ηνπ ΜΠ ηεξνχληαη εγγξΪθσο απφ ηηο γξακκαηεέεο ησλ 

ΣνκΫσλ, αλ θαη γέλεηαη πξνζπΪζεηα γηα ηε ζηνηρεηψδε κεραλνγξΪθεζά ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα εμαρζνχλ ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα πξνφδνπ ησλ Μ/Φ. 

ΚΪζε κΫινο ηεο Αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο Ϋρεη πξφζβαζε ζε ππνδνκΫο ΣΠΔ ηνπ Σκάκαηνο, 

εθφζνλ απηΫο δελ παξαθσιχνπλ ην Ϋξγν. Σν Μνπζεέν ηνπ Σκάκαηνο, ε Βηβιηνζάθε (κε 

πξφζβαζε ζε ει. βΪζεηο δεδνκΫλσλ), ην εξγαζηάξην πιεξνθνξηθάο θαη νη αέζνπζεο εέλαη 

δηαζΫζηκεο. ΔηδηθΪ γηα ηελ παξαρψξεζε ρψξσλ δηδαζθαιέαο γηα ηε δηεμαγσγά ζεκηλαξέσλ ά 

εμεηΪζεσλ, ην Σκάκα δέδεη εηδηθά Ϊδεηα θαη παξαθνινπζεέ ηε δηαδηθαζέα γηα ηελ απνθπγά ηπρφλ 

θζνξψλ. ΜεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηεο Κνζκάηνξνο, νη θνηηεηΫο κπνξνχλ λα αμηνπνηάζνπλ ρψξνπο 

γηα λα νξγαλψζνπλ αθαδεκατθνχ ελδηαθΫξνληνο εθδειψζεηο (νκηιέεο ά θαηαηφπηζε 

λενεηζαρζΫλησλ). 

Βαζκόο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ :  

Ηθαλνπνηεηηθφο ζε ζρΫζε κε ηηο ππΪξρνπζεο πιηθνηερληθΫο ππνδνκΫο. 

Γηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία ζηε ρξήζε ησλ ππνδνκώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ 

Σκήκαηνο: Σν Σκάκα δε δηαζΫηεη, φπσο πξναλαθΫξζεθε ηθαλνπνηεηηθΫο ππνδνκΫο (θηηξηαθΫο 

θαη ηερληθΫο), θαη σο εθ ηνχηνπ παξαηεξνχληαη πξνβιάκαηα ζηελ ηζφπνζε θαηαλνκά ηνπο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ΓΔΠ. Σα θξηηάξηα ηα ζρεηηθΪ κε ηελ ηζφπνζε θαη δέθαηε ρξάζε ησλ ιηγνζηψλ 

ππνδνκψλ εέλαη: α) ε θαηεγνξηνπνέεζε ηνπ καζάκαηνο (ππνρξεσηηθφ, ππνρξεσηηθφ θαη‘ 

επηινγά, πξναηξεηηθφ), β) ε αλΪγθε ρξάζεο εηδηθνχ εμνπιηζκνχ, γ) ν αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ ην 

δάισζαλ θαηΪ ηα παξειζφληα Ϋηε. Ζ ηειηθά απφθαζε εγθξέλεηαη απφ ηε Γ.  

Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα: ρεδφλ φια ηα κΫιε ΓΔΠ πξνηεέλνπλ σο εθπαηδεπηηθΪ 

βνεζάκαηα βηβιέα κε ηηο δηθΫο ηνπο Ϋξεπλεο. Αμηνπνηνχλ επέζεο ηελ παιαηφηεξε θαη ζχγρξνλε  

βηβιηνγξαθέα πνπ Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο. Ηζρχεη ν θαλνληζκφο ηεο επηινγάο πνιιαπιψλ 

ζπγγξακκΪησλ. ΠνιιΪ κΫιε ΓΔΠ επηιΫγνπλ λα κνηξΪζνπλ επηθνπξηθΪ ζεκεηψζεηο (γξαπηΫο 

ά/θαη ειεθηξνληθΫο). Οη ειεθηξνληθΫο ζεκεηψζεηο εέλαη ζπγθεληξσκΫλεο ζηελ πιαηθφξκα e-class 

πνπ δηαρεηξέδεηαη ην ΔΚΠΑ. 
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(γ) Αναθοπά ζε ππυηοηςπίερ και καλέρ ππακηικέρ 

Κίλεηξα θαη Θεζκνζεηεκέλεο Τπνηξνθίεο: Σν κφλν θέλεηξν ζηνπο θνηηεηΫο γηα ηελ ελεξγά 

ζπκκεηνρά ηνπο ζηηο ζπνπδΫο θαη ζηελ Ϋξεπλα εέλαη ην βαζκνινγηθφ: Ζ παξνπζέα ηνπο ζηηο 

παξαδφζεηο θαη ε ζπγγξαθά εξγαζέαο ζε θΪπνην κΪζεκα δέδεη πξφθξηκα βαζκνινγηθφ. Δπέζεο 

ππΪξρνπλ ζεζκνζεηεκΫλεο ππνηξνθέεο πνπ απεπζχλνληαη ζην Σκάκα Κνηλσληθάο Θενινγέαο ά 

ζηε Θενινγηθά ρνιά ελ γΫλεη θαη ηηο δηαρεηξέδεηαη ην Σκάκα ΚιεξνδνηεκΪησλ ηνπ ΔΚΠΑ, κΫζσ 

εηζεγάζεσλ ηνπ Σκάκαηνο ά εμεηΪζεσλ.  

Θεζκόο ηνπ ύκβνπινπ Καζεγεηή: Με απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σκάκαηνο Κνηλσληθάο 

Θενινγέαο αλαηέζεληαη γηα ην αθαδεκατθφ Ϋηνο θαζάθνληα πκβνχινπ ζπνπδψλ ζε Ϋλα ά δχν 

κΫιε ΓΔΠ. Έξγν ησλ πκβνχισλ ζπνπδψλ εέλαη ε θαζνδάγεζε θαη ε παξνρά θαηεπζχλζεσλ 

θαη ζπκβνπιψλ ζηνπο θνηηεηΫο θαη ζπνπδαζηΫο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ επηηπρά νινθιάξσζε 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα κΫιε ΓΔΠ ππνρξενχληαη λα ζπλδξΪκνπλ ηνπο πκβνχινπο ζπνπδψλ 

ζην Ϋξγν ηνπο. ΓεληθΪ παξαηεξεέηαη φηη νη θνηηεηΫο ζπΪληα δεηνχλ ηελ θαζνδάγεζε ηνπ 

πκβνχινπ θαζεγεηά, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα δεηάκαηα επηιχνληαη ζε επέπεδν δηδΪζθνληα. ε 

θΪζε πεξέπησζε ην Σκάκα θνηλνπνηεέ ζηνπο θνηηεηΫο, κΫζσ ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ (Ϋληππα θαη 

ειεθηξνληθΪ), ηνλ εθΪζηνηε χκβνπιν Καζεγεηά, ν νπνένο Ϋρεη ζαθψο αλαξηεκΫλεο ψξεο 

ππνδνράο ησλ θνηηεηψλ. 

ρέζε ππνδνκώλ θαη θνηηεηώλ - Αδύλακνη αθαδεκατθώο θαη εξγαδόκελνη θνηηεηέο: 

δπζηπρψο δελ ππΪξρεη ζεζκνζεηεκΫλε ππεξεζέα γηα ηελ παξνρά δηεπθνιχλζεσλ ά 

θξνληηζηεξέσλ. Καηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην δηδΪζθνληα κπνξεέ λα νξηζηνχλ θξνληηζηάξηα απφ 

ηνπο Μ/Φ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα αλσηΫξσ. Έηη πιΫνλ ην Σκάκα, κΫζσ πεξηνξηζκΫλσλ 

ππνηξνθηψλ πνπ δηαρεηξέδεηαη ην Σκάκα ΚιεξνδνηεκΪησλ ηνπ ΔΚΠΑ, Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα θαη 

πξνζθΫξεη ππνηξνθέεο ζε αδχλακνπο νηθνλνκηθψο θνηηεηΫο. Σν Σκάκα Ϋρεη ζπγθεθξηκΫλε 

πνιηηηθά ππνδνράο ησλ λενεηζαρζΫλησλ θνηηεηψλ: πΫξαλ ηνπ εζηκνηππηθνχ θαισζνξέζκαηνο 

(νκηιέα πξνΫδξνπ θαη Κνζκάηνξα), ηα κΫιε ΓΔΠ νθεέινπλ θαηΪ ην πξψην κΪζεκα λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο θνηηεηΫο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηΪ ηνπο. Έηη πιΫνλ ν 

νδεγφο ζπνπδψλ πεξηΫρεη ζεκαληηθφ εηζαγσγηθφ πιηθφ γηα ηηο παξνρΫο. ΔπηπιΫνλ 

παξνηξχλνληαη νη λενεηζαρζΫληεο λα επηθνηλσλάζνπλ κε ηα ζεζκνζεηεκΫλα φξγαλα 

εθπξνζψπεζάο ηνπο γηα λα ιΪβνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο. Σν Σκάκα, πΫξαλ απφ ηνπο 

ζεζκνζεηεκΫλνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, παξνηξχλεη ηε ζπκκεηνρά ησλ θνηηεηψλ 

δέδνληαο θέλεηξα φπσο α) ππνηξνθέεο αξηζηεέαο, β) επηβξαβεχνληαο ηηο νκΪδεο ππνζηάξημεο / 

study groups κε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθΫο πεγΫο, γ) δέδνληαο ππνζηάξημε κΫζσ ησλ Μ/Φ, δ) 

ηνλέδνληαο ηνλ εξεπλεηηθφ ραξαθηάξα ησλ ζπνπδψλ, δηαηεξψληαο γηα αξθεηΫο ψξεο 

πξνζβΪζηκεο ηηο ππνδνκΫο (εξγαζηάξην πιεξνθνξηθάο, βηβιηνζάθε). Αηχπσο νη αιινδαπνέ 

θνηηεηΫο, πΫξαλ ηεο ρξάζεο ησλ ζεκηλαξέσλ Διιεληθάο ηνπ ΔΚΠΑ, ζηεξέδνληαη απφ ηνπο 

ζπκθνηηεηΫο ηνπο θαη παξνηξχλνληαη ελεξγΪ λα Ϋιζνπλ ζε επαθά κε ηνπο δηδΪζθνληεο γηα ηελ 

νκαιά θαη γφληκε ελζσκΪησζά ηνπο ζην θνηηεηηθφ ζψκα. Χο ηψξα νη ζεζκνζεηεκΫλνη 

εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ αλαθΫξνπλ ζεηηθΫο εληππψζεηο ζε εξσηάκαηα ηνπ ΠξνΫδξνπ γηα 

απηφ ην δάηεκα, ελψ δελ Ϋρεη ηεζεέ πνηΫ ζΫκα δηΪθξηζεο (κεηαμχ θνηηεηψλ ά δηδαζθφλησλ).  

Κηλεηηθόηεηα κειώλ ΓΔΠ θαη Φνηηεηώλ: Ζ επηηξνπά αμηνιφγεζεο Ϋζεζε ηα αθφινπζα 

εξσηάκαηα ζηα κΫιε ΓΔΠ, βαζηδφκελε ζηα πξφηππα ηεο Α.ΓΗ.Π. Οη απαληάζεηο πνπ 

ζπγθΫληξσζε αλαθΫξνληαη σο ζπγθεληξσηηθΪ πνξέζκαηα. 

1. ΤπΪξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκάκαηνο ζρεηηθΪ κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 
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κειψλ ηεο αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο; Σν Σκάκα αμηνπνηεέ πιάξσο ην Erasmus. ΠΫξαλ απηνχ 

ηνπ πξνγξΪκκαηνο θηλεηηθφηεηαο, ε δηνέθεζε θαη νη δηδΪζθνληεο ελεκεξψλνληαη γηα ηηο 

φπνηεο λΫεο επθαηξέεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ηνπ ΔΚΠΑ. ΑπηΫο νη 

ζπκθσλέεο κεηαθηλάζεσλ θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ θεληξηθά δηνέθεζε γξαπηψο θαη 

ειεθηξνληθψο ζηα e-mail ησλ δηδαζθφλησλ. 

2. Πφζεο θαη πνηεο ζπκθσλέεο Ϋρνπλ ζπλαθζεέ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ά/θαη ησλ θνηηεηψλ; Μέα βαζηθά ζπκθσλέα, απηά ηνπ 

Erasmus, κε ηξέα παλεπηζηάκηα. ηα πιαέζηα ηεο δηεχξπλζεο ησλ δηδαζθφκελσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ην Σκάκα θηινδνμεέ λα πξνζειθχζεη πξνηΪζεηο γηα λΫεο 

ζπλεξγαζέεο (πξναγσγά ςπρηθάο πγεέαο κΫζσ ηεο ζενινγέαο). 

3. ΤπΪξρνπλ δηαδηθαζέεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηάζεθε ζε Ϊιιν Ίδξπκα; Ζ Γ.. ελεκεξψλεηαη απφ ην κΫινο ΓΔΠ πνπ 

κεηαθηλάζεθε γηα ηε δηδαζθαιέα/ Ϋξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε. Γελ ππΪξρεη θΪπνηα 

ζεζκνζεηεκΫλε δηαδηθαζέα αληακνηβάο, θαζψο δελ ππΪξρνπλ ζρεηηθΪ θνλδχιηα. ε θΪζε 

πεξέπησζε ην Σκάκα ζεσξεέ ππνρξΫσζε ηελ επηζηεκνληθά ζπλεξγαζέα θαη εμσζηξΫθεηα 

θαη δέδεη ζρεηηθΫο Ϊδεηεο κεηαθέλεζεο ρσξέο ηδηαέηεξε γξαθεηνθξαηέα. ΚΪζε αέηεζε θξέλεηαη 

ζε επέπεδν Γ.. θαη, εθ‘ φζνλ ππΪξρεη ηθαλνπνηεηηθά αηηηνιφγεζε, γέλνληαη αιιαγΫο ζην 

Χξνιφγην Πξφγξακκα ηνπ επφκελνπ Αθαδεκατθνχ Ϋηνπο, νχησο ψζηε ε Ϊδεηα λα κελ 

επεξεΪζεη ηε δηεμαγσγά καζεκΪησλ. 

4. 4.Πψο πξνσζεέηαη ζην Σκάκα ε ηδΫα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθάο δηΪζηαζεο γεληθφηεξα; Με αλαξηάζεηο, 

Ϋγθπξε θαη Ϋγθαηξε ελεκΫξσζε, ζπλεξγαζέα κε ηηο αληέζηνηρεο ππεξεζέεο ηνπ ΔΚΠΑ, 

κεέσζε ηεο γξαθεηνθξαηέαο, βαζκνινγηθΪ θξηηάξηα θαη αλαγλψξηζε καζεκΪησλ (ζε 

πεξέπησζε θνηηεηψλ), ελεκΫξσζε απφ κΫιε ΓΔΠ γηα ηηο δηαδηθαζέεο κεηαθέλεζεο.  

5. Πψο ειΫγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ; Σν Σκάκα ζε πξψην επέπεδν εμεηΪδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

Ηδξχκαηνο θαη ζε δεχηεξν επέπεδν ηνπο εξεπλεηηθνχο / αθαδεκατθνχο ζηφρνπο ηνπ κΫινπο 

ΓΔΠ /θνηηεηά. Δθ‘ φζνλ πιεξνχληαη εχινγα θξηηάξηα, ε αέηεζε (ζε φ,ηη αθνξΪ ζην Σκάκα) 

εγθξέλεηαη. Αληηζηνέρσο, νη εηζεξρφκελνη (θνηηεηΫο) αμηνινγνχληαη βΪζε ηεο βαζκνινγέαο 

ηνπο θαη ηνπ θχξνπο ησλ παλεπηζηεκέσλ κε ηα νπνέα Ϋρνπλ ζπλαθζεέ νη δηκεξεέο 

ζπκθσλέεο. 

 

3. TMHMA ΝΟΜΗΚΖ 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Ννκηθάο, ε απφθηεζε πηπρένπ 

πξνυπνζΫηεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επηηπρά εμΫηαζε ζε ζαξΪληα Ϋλα (41) καζάκαηα εθ 

ησλ νπνέσλ: 

ηα ηξηΪληα Ϋλα (31) καζάκαηα εέλαη ππνρξεσηηθΪ, θαη  

ηα δΫθα (10) εέλαη καζάκαηα επηινγάο. 

Χο ππνρξεσηηθά ραξαθηεξέδνληαη ηα καζάκαηα, ησλ νπνέσλ ε παξαθνινχζεζε θαη ε 

επηηπράο εμΫηαζε εέλαη απαξαέηεηε γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο Ννκηθάο.  
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Ζ ζπζηεκαηηθά παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ εέλαη απφιπηα ελδεδεηγκΫλε γηα ηε ζσζηά 

ζεσξεηηθά θαηΪξηηζε ηνπ θνηηεηά. Μφλν ε Ϊκεζε επαθά κε ηνλ δηδΪζθνληα κπνξεέ λα νδεγάζεη 

ζηελ αθξηβά γλψζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ θΪζε καζάκαηνο. 

Δπηιεγόκελα εέλαη ηα καζάκαηα πνπ ν θνηηεηάο εέλαη θαη' αξράλ ειεχζεξνο λα επηιΫμεη 

αλΪινγα κε ηα πξνζσπηθΪ ηνπ ελδηαθΫξνληα. Τπνρξενχηαη φκσο λα επηιΫμεη Ϋμη (6) 

ηνπιΪρηζηνλ καζάκαηα (ππνρξεσηηθάο επηινγάο) απφ ηνπο βαζηθνχο θιΪδνπο ηνπ δηθαένπ 

(«ελφηεηεο») πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο Σνκεέο, ζηνπο νπνένπο δηαηξεέηαη νξγαλσηηθΪ απφ Ϊπνςε 

εηδηθφηεξνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ην Σκάκα Ννκηθάο. 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Ννκηθάο πεξηιακβΪλεη εβδνκάληα δχν (72) 

επηιεγφκελα καζάκαηα, ηα νπνέα δηαθξέλνληαη πεξαηηΫξσ ζε: 

 ηξηΪληα (30) καζάκαηα ππνρξεσηηθάο επηινγάο 

 ζαξΪληα δχν (42) καζάκαηα ειεχζεξεο επηινγάο 

Σα καζάκαηα ππνρξεσηηθήο επηινγήο θαηαλΫκνληαη αλΪινγα κε ηε ζπγγΫλεηα ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκΫλνπ ζε πΫληε (5) ελφηεηεο: 

α) Ηζηνξέαο θαη Θεσξέαο ηνπ Γηθαένπ, 

β) Ηδησηηθνχ Γηθαένπ, 

γ) Γεκνζένπ Γηθαένπ, 

δ) Πνηληθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

ε) Γηεζλψλ πνπδψλ. 

Οη εμεηΪζεηο γέλνληαη απφ ην δηδΪζθνληα (ά ηνπο δηδΪζθνληεο) ζην ηΫινο ηνπ εμακάλνπ ζε 

θαζνξηζκΫλε χιε. Οη εμεηΪζεηο κπνξεέ λα γξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο. Ζ βαζκνινγέα ησλ 

καζεκΪησλ εθθξΪδεηαη κε ηελ θιέκαθα κεδΫλ-δΫθα (0-10), κε βΪζε επηηπρέαο ην βαζκφ πΫληε 

(5) θαη ρσξέο ηε ρξάζε θιαζκαηηθνχ κΫξνπο. ε πεξέπησζε απνηπρέαο, ν θνηηεηάο Ϋρεη ηε 

δπλαηφηεηα κηαο ζπκπιεξσκαηηθάο εμεηΪζεσο. ΔΪλ ν θνηηεηάο απνηχρεη θαη ζηε 

ζπκπιεξσκαηηθά εμΫηαζε, ηφηε ζα πξΫπεη λα επαλεγγξαθεέ ζην κΪζεκα θαη λα ην 

παξαθνινπζάζεη ζε επφκελν εμΪκελν. 

Ο αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ κνλΪδσλ πνπ πξνζθΫξεη θΪζε ππνρξεσηηθφ κΪζεκα, ηζνχηαη κε 

ην ζχλνιν ησλ σξψλ δηδαζθαιέαο θαη ην άκηζπ ησλ σξψλ θξνληηζηεξηαθψλ αζθάζεσλ, εθφζνλ 

νη ψξεο απηΫο εέλαη ηνπιΪρηζηνλ δχν. 

Οη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο δελ εέλαη απηνηειά καζάκαηα, αιιΪ ζπκπιεξψλνπλ ηε 

δηδαζθαιέα θΪζε καζάκαηνο, κε ηελ εκπΫδσζε ηεο χιεο, πνπ Ϋρεη δηδαρζεέ θαη ηελ πξαθηηθά 

εθαξκνγά ησλ γλψζεσλ πνπ Ϋρνπλ απνθηεζεέ απφ ηηο παξαδφζεηο. Σα θξνληηζηάξηα 

δηεμΪγνληαη ζε νιηγνκειεέο νκΪδεο θνηηεηψλ, γεγνλφο πνπ επηηξΫπεη ηελ ελεξγεηηθά ζπκκεηνρά 

ηνπο ζε απηΪ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη θξνληηζηεξηαθΫο αζθάζεηο ζπκβΪιινπλ απνθαζηζηηθΪ ζηελ 

πιεξΫζηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο θΪζε καζάκαηνο. 

Σα καζήκαηα εθαξκνγώλ/ζπλζέζεσλ Ϋρνπλ επέζεο ηδηαέηεξε ζπκβνιά ζηελ εκπΫδσζε 

ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ. Σα καζάκαηα ησλ εθαξκνγψλ ζπλζΫηνπλ ηνπο επηκΫξνπο ηνκεέο 

ησλ βαζηθψλ θιΪδσλ ηνπ δηθαένπ θαη εκβαζχλνπλ κεζνδηθΪ θαη ζπζηεκαηηθΪ κε ηελ 
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επεμεξγαζέα ηεο λνκνινγέαο θαη πξαθηηθψλ ζεκΪησλ θαη ηε δηεμαγσγά «εηθνληθψλ» ά 

«εθπαηδεπηηθψλ δηθψλ» ζηελ αληέιεςε ηνπ εθΪζηνηε γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκΫλνπ. Οη 

εθαξκνγΫο πξνζθΫξνληαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηα ηειεπηαέα εμΪκελα ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Ννκηθάο θαη ιακβΪλεηαη κΫξηκλα λα παξΫρνληαη ζε πεξηζζφηεξα 

θιηκΪθηα θνηηεηψλ, ψζηε λα θαζέζηαηαη δπλαηά ε ελεξγεηηθά ζπκκεηνρά ηνπο.  

ΜεγΪιε ζεκαζέα γηα ηελ εμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ Ϋξεπλα θαη ηελ εθπφλεζε 

επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρά ηνπο ζε γφληκν θξηηηθφ δηΪινγν Ϋρνπλ  ηΫινο 

ηα ζεκηλαξηαθΪ καζάκαηα, ηα νπνέα βαζέδνληαη ζε εηζεγάζεηο θνηηεηψλ θαη επαθνινπζνχζα 

επηζηεκνληθά ζπδάηεζε. Σα ζεκηλΪξηα δηεμΪγνληαη κε ηελ ελεξγεηηθά ζπκκεηνρά πεξηνξηζκΫλνπ 

αξηζκνχ θνηηεηψλ, ησλ ηειεπηαέσλ θπξέσο εμακάλσλ. 

ην Σκάκα παξΫρνληαη επηΪ δηαθνξεηηθΪ κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ . ΚΪζε 

ηνκΫαο Ϋρεη ην δηθφ ηνπ θαη ν ηνκΫαο Γεκνζένπ Ϋρεη 2 πξνγξΪκκαηα.  

ΚΪζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ιεηηνπξγεέ βΪζεη μερσξηζηνχ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, θαζφηη 

δελ ηζρχεη αθφκε εληαένο θαλνληζκφο γηα φινπο ηνπο θχθινπο ζπνπδψλ. ΔπνκΫλσο, νη 

πξνθεξχμεηο, νη αηηάζεηο ππνβνιάο ππνςεθηνηάησλ θαη ε επηινγά ησλ θνηηεηψλ δηεμΪγνληαη γηα 

θΪζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηΫπνπλ ηνλ αληέζηνηρν 

ηνκΫα. 

Πην ζπγθεθξηκΫλα, ιεηηνπξγνχλ ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο παξαθΪησ 

ηνκεέο θαη ζα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθφηεξα αλΪ ηνκΫα: 

Α' Ηδησηηθνχ Γηθαένπ 

Β' Ηδησηηθνχ Γηθαένπ 

Γεκνζένπ Γηθαένπ, ΔμεηδηθεπκΫλν Γεκφζην Γέθαην  

Πνηληθψλ Δπηζηεκψλ 

Ηζηνξέαο θαη Θεσξέαο ηνπ Γηθαένu (Ηζηνξέα, Φηινζνθέα, Κνηλσληνινγέα, 

Δθθιεζηαζηηθφ) 

Γηεζλψλ πνπδψλ 

 

4. ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ  

Σν Σκάκα ζπλεξγΪδεηαη κε Παλεπηζηάκηα ηνπ Δμσηεξηθνχ ζηα πιαέζηα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

σθξΪηεο/Erasmus. ΠαξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο λα κεηαθηλεζνχλ 

ζηα ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηάκηα θαη λα θνηηάζνπλ εθεέ θαλνληθΪ γηα Ϋλα εμΪκελν Ϋρνληαο 

ζπγρξφλσο κηα δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ καζεκΪησλ εθεέλσλ ζηα νπνέα ζα εμεηαζζνχλ 

επηηπρψο. Γηα ηνπο αιινδαπνχο ΦνηηεηΫο Παλεπηζηεκέσλ Δμσηεξηθνχ πνπ θνηηνχλ ζην Σκάκα 

πξνζθΫξνληαη νξηζκΫλα καζάκαηα ζηελ Αγγιηθά γιψζζα φπσο θαη ζε κηθξΫο νκΪδεο 

ζπλεξγαζέαο κε ηνπο δηδΪζθνληεο (tutorial). Σα καζάκαηα ζηελ Αγγιηθά κπνξνχλ λα ηα 

παξαθνινπζάζνπλ θαη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο. 

MΫρξη ζάκεξα ζπκκεηΫρεη ζε 11 πξνγξΪκκαηα Erasmus: 

http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-a-idiwtikoy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-b-idiwtikoy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-dhmosioy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-e3eidikeymeno-dhmosio-dikaio.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-poinikon-episthmon.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-istorias-kai-8ewrias-toy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-istorias-kai-8ewrias-toy-dikaioy.html
http://www.law.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/pms-die8non-spoydon.html
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Universite Pierre Mendes, France Grenoble II, Universite de Sciences et Techn. du 

Languedoc (Montpellier II), Hacettepe University, Middlesex University, Karl-Franzens-

Universitat Graz, Eesti Korgem Kommerstskool, Universidad de Cadiz 

Universita degli studi di Milano-Bicocca, Universita degli studi di Padova 

Universita degli studi di Torino, Ege Universitesi 

ΤπΪξρεη ζπκθσλέα κε ην Οηθνλνκηθφ Σκάκα ηνπ London School of Economics and Political 

Science γηα 12 εβδνκαδηαέεο επηζθΫςεηο κειψλ ΓΔΠ απηνχ ηνπ Σκάκαηνο. ΚΪζε επέζθεςε 

πεξηιακβΪλεη νξηζκΫλεο ψξεο δηδαζθαιέαο, πνπ εληΪζζνληαη ζε ζπγθεθξηκΫλν κΪζεκα ηνπ 

ΠΜ θαη 2 ζεκηλΪξηα. Σν ζπγθεθξηκΫλν πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιέαο θαη ησλ ζεκηλαξέσλ 

θαζνξέδνληαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ θαζεγεηά πνπ Ϋρεη ηελ επζχλε ηνπ καζάκαηνο ζηα πιαέζηα 

ηνπ νπνένπ εληΪζζεηαη ε επέζθεςε ηνπ θαζεγεηά απφ ην London School of Economics and 

Political Science. 

Γηεζλεέο δηαθξέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπληζηνχλ α) ε απνδνρά  

απνθνέησλ  κε παξνρά ππνηξνθηψλ, γηα ζπλΫρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε αμηφινγα 

Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο London School of Economics, Warwick, Edinburg, β) ε 

ζπκκεηνρά θνηηεηψλ ζε ζπλΫδξηα θαη ε δηΪθξηζε απηψλ (Best Student Paper Award in 

Computational Statistics 2007, IAENG Conference, Imperial College), γ) νη ππνηξνθέεο 

θνηηεηψλ απφ ηελ θπβΫξλεζε μΫλεο ρψξαο (Ηαπσλέα), δ) νη δεκνζηεχζεηο ησλ θνηηεηψλ ζε 

δηεζλά επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. 

Χο πξνο ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνχληαη αλαιπηηθΫο ά νιηθΫο κΫζνδνη 

ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ ΣΠΔ θαη επέιπζε αζθάζεσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη: 

(α) Οη παξαδνζηαθΫο δηαιΫμεηο κε πξνβνιά δηαθαλεηψλ ά θαη κε ρξάζε κεζφδσλ  

εηθνληθάο πξαγκαηηθφηεηαο, (β) νη θξνληηζηεξηαθΫο ηΪμεηο πνπ ρσξέδνληαη ζε ( i) καδηθΪ 

θξνληηζηάξηα θαη (ii) εηδηθΫο θξνληηζηεξηαθΫο ηΪμεηο φπνπ ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ δελ μεπεξλΪ 

ηνπο 20 θαη νη ζπκκεηΫρνληεο παξαδέδνπλ εξγαζέεο θαη ζπκκεηΫρνπλ ζε πξνφδνπο εληφο ησλ 

ηΪμεσλ απηψλ, (γ) ΖιεθηξνληθΫο δπλαηφηεηεο εθπαέδεπζεο (π.ρ. e-class). ΜεξηθΪ κΫιε ΓΔΠ 

αλαξηνχλ πιηθφ ηνπ καζάκαηνο ζην e-class ηνπ Παλεπηζηεκένπ (eclass.uoa.gr / Οηθνλνκηθφ 

Σκάκα/ ΣνκΫαο/ ΜΪζεκα). 

ηνπο θνηηεηΫο δηαλΫκνληαη (α) Δγρεηξέδηα, ηνπιΪρηζηνλ δχν αλΪ κΪζεκα, (β) Πινχζην επέ 

πιΫνλ πιηθφ (αξθεηφ ζηελ αγγιηθά), ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ζεκεηψζεσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ, 

Ϊξζξσλ, πεγψλ θαη ζπλδΫζκσλ ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο θαη ζην e-class. ΠαξΫρεηαη 

επηπιΫνλ βηβιηνγξαθέα θαη πιηθφ (πρ ινγηζκηθφ, βΪζεηο δεδνκΫλσλ, ειεθηξνληθΪ πεξηνδηθΪ ζην 

e-class ά κε αλαθνξΪ ζε ηζηνδηεπζχλζεηο). 

Σν Σκάκα θΪλεη επξχηαηε ρξάζε ΣΠΔ. Δληζρχζεθε ε ηερλνινγηθά ζπληζηψζα ηνπ Σκάκαηνο 

κε ην Πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ (2003–2007). Πρ Ϋρνπλ ζπγγξαθεέ αξθεηΪ εγρεηξέδηα ρξάζεο 

παθΫησλ ινγηζκηθνχ θαη δηαηέζεηαη Ϋλαο αξηζκφο παθΫησλ ινγηζκηθνχ γηα ηηο εθπαηδεπηηθΫο 

αλΪγθεο. Δμαξηψκελνπ απφ ην δηδΪζθνληα θαη ην κΪζεκα, πνιιΪ καζάκαηα Ϋρνπλ 

νξγαλσκΫλεο δηαθΪλεηεο κε powerpoint, πιηθφ ζην e-class ηνπ Παλεπηζηεκένπ θαη ηνπο 

ηζηφηνπνπο ησλ κειψλ ΓΔΠ, ζπλεδξέεο ζπδάηεζεο ζην e-class θιπ. Σν Σκάκα θΪλεη επξχηαηε 

ρξάζε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιέα, φπσο πρ ρξάζε δηαθαλεηψλ, ππνινγηζηψλ, επηδεηνζθνπέσλ, 
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ςεθηαθψλ πξνβνιΫσλ (γηα πξνβνιά εληχπσλ), ηειεπηθνηλσληαθΫο ζπλδΫζεηο θαη 

βηληενπαξνπζηΪζεηο, θιπ. 

Σν Σκάκα Ϋρεη ζπλεξγαζέεο κε (α) Σκάκαηα ηνπ ηδένπ Ηδξχκαηνο (Ννκηθφ, Μαζεκαηηθφ, 

Πνιηηηθφ θαη Γεκφζηαο Γηνέθεζεο, Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, Ννζειεπηηθφ, 

Φαξκαθεπηηθφ), (β) ηα Παλεπηζηάκηα: Αηγαένπ (Μαζεκαηηθφ), Οηθνλνκηθφ (Πιεξνθνξηθάο), ΔΜΠ 

(Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, (γ) ην Ηλζηηηνχην Δθπαέδεπζεο ψκαηνο 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΗΔΟΔΛ ζην πιαέζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ηνπ 

ηκάκαηνο «ΔθαξκνζκΫλε Οηθνλνκηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά» κε εηδέθεπζε ηελ «ΔθαξκνζκΫλε 

Διεγθηηθά θαη Λνγηζηηθά») θαη (δ) ην ΗΝΔ ΓΔΔ ζην πιαέζην ηνπ δηδαθηνξηθνχ πξνγξΪκκαηνο.  

Με ην London School of Economics (Dept. of Economics) ζην πιαέζην ηνπ ΠΜ ηνπ 

Σκάκαηνο. Δπέζεο, αλαπηχζζνληαη ζπλεξγαζέεο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο βΪζεη δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ ηνπ ΔΚΠΑ κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

5. ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ  

Σν δηδαθηηθφ Ϋξγν πνπ παξΫρεηαη ζην Σκάκα εκθαλέδεηαη σο ηδηαέηεξα πινχζην,  παξΪ ην 

γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. εέλαη ζπγθξηηηθΪ κηθξφο. ΟξηζκΫλα απφ ηα καζάκαηα 

επηινγάο πξνζαλαηνιέδνληαη ζε ζχγρξνλεο πξνβιεκαηηθΫο «αηρκάο» πνπ απαζρνινχλ ηελ 

επηζηάκε (ι.ρ. ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, ε θνηλσληθά 

πξνβιεκαηηθά ηνπ θχινπ, ε πξνβιεκαηηθά ηεο κεηαλΪζηεπζεο θ.Ϊ.). Σα ηδηαηηΫξσο κεγΪια 

αθξναηάξηα, ζην πξψην θαη δεχηεξν Ϋηνο ζπνπδψλ, εκπνδέδνπλ ηελ πηνζΫηεζε ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιέαο. Ζ δηδαζθαιέα πεξηνξέδεηαη, ηνπιΪρηζηνλ ζηα δχν πξψηα Ϋηε, ζηελ θαζ‘ 

Ϋδξαο δηδαζθαιέα, ε νπνέα πξνζαλαηνιέδεηαη, σο επέ ην πιεέζηνλ, ζηα δηαλεκφκελα 

ζπγγξΪκκαηα. ην ηξέην θαη ζην ηΫηαξην Ϋηνο, φπνπ νη θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο θαηαλΫκνληαη 

ζηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο, ε πηνζΫηεζε πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιέαο (πξαθηηθΫο 

αζθάζεηο, αζθάζεηο πξνζνκνέσζεο θ.Ϊ.) θαη ε αλαθνξΪ ζε ζχγρξνλε ζεκαηνινγέα 

ζπλππΪξρνπλ κε ηελ παξαδνζηαθά θαζ‘ Ϋδξαο δηδαζθαιέα.  

Ζ θαηΪζηαζε εέλαη πνιχ δηαθνξεηηθά ζηα ηΫζζεξα κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα, φπνπ νη 

ζπλζάθεο δηδαζθαιέαο, θπξέσο ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ, εέλαη ζαθψο 

θαιχηεξεο απφ εθεέλεο ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ. Γελ εέλαη ηπραέν Ϊιισζηε 

φηη ηα ηΫζζεξα κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα ηνπ Σκάκαηνο πξνζειθχνπλ ηδηαέηεξα πςειφ 

αξηζκφ ππνςεθέσλ, αξθεηνέ απφ ηνπο νπνένπο δηαθξέλνληαη γηα ην πςειφ επέπεδν (πςειά 

βαζκνινγέα ζηηο ζρνιΫο πξνΫιεπζάο ηνπο, Ϊιινο κεηαπηπρηαθφο ηέηινο, θ.Ϊ.) θαη γηα ην Ϋληνλν 

ελδηαθΫξνλ.  

Ζ ζπκκεηνρά ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηηο δηδαθηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκάκαηνο 

εμαθνινπζεέ λα παξακΫλεη κΪιινλ ππνηνληθά, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη πξνζαλαηνιέδνληαη ζηελ 

εμεηαζηηθά δηαδηθαζέα θαη ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρένπ, ην νπνέν ζεσξνχλ σο ηππηθφ εθφδην γηα 

ηελ Ϋληαμά ηνπο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο. Πξφθεηηαη βεβαέσο γηα πξνβιάκαηα πνπ παξνπζηΪδνληαη 

θαη ζε Ϊιια Σκάκαηα ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ θαη πνπ νθεέινληαη ελ κΫξεη θαη ζηηο κε ειθπζηηθΫο 

ζπλζάθεο (αλσλπκέα, κεγΪια αθξναηάξηα θ.Ϊ.) ππφ ηηο νπνέεο αζθεέηαη ζπρλΪ ην δηδαθηηθφ 

Ϋξγν. ΠΪλησο, ζα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ε παξνπζέα φπσο θαη ην ελδηαθΫξνλ ησλ θνηηεηψλ 

βαέλνπλ απμαλφκελα. ηα κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα εθδειψλεηαη κεγΪιν ελδηαθΫξνλ απφ 

ηνπο θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο γηα ηελ δηδαζθαιέα θαη, γεληθφηεξα, γηα ηνλ επηζηεκνληθφ 

πξνβιεκαηηζκφ, κε απνηΫιεζκα ε φιε δηεξγαζέα λα πιεζηΪδεη πεξηζζφηεξν ζηελ «παξαγσγά» 

θαη ιηγφηεξν ζηελ απιά «κεηΪδνζε» γλψζεο. 
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Σα κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκάκαηνο δηαθξέλνληαη γηα ην πςειφ επηζηεκνληθφ επέπεδφ ηνπο, ηνλ 

κεγΪιν αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ ζηελ ΔιιΪδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη, ζε πνιιΫο 

πεξηπηψζεηο, ηελ πινχζηα εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα. Γηαηεξνχλ, ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ, 

ζηελΫο ζρΫζεηο θαη επαθΫο κε ηε δηεζλά επηζηεκνληθά θνηλφηεηα, ελψ ηδηαέηεξα εληππσζηαθά 

εκθαλέδεηαη ε παξνπζέα ηνπο ζε ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηνπ δεκφζηνπ (εζληθνχ θαη δηεζλνχο) 

βένπ. Οη ελ ιφγσ εκπεηξέεο θαη εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο δελ θαέλεηαη λα αμηνπνηνχληαη  κε 

ηελ πξνζάθνπζα πιεξφηεηα ζην έδην ην Σκάκα Ϊκεζα, πΫξαλ κηαο γεληθφηεξεο επλντθάο θάκεο. 

Σα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθΪ εξγαζηάξηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξέμνπλ θαη λα 

«απνζεζαπξέζνπλ» απηΫο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ιεηηνπξγνχλ κΪιινλ πεξηνξηζκΫλα, ιφγσ 

Ϋιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηνηθεηηθάο ππνζηάξημεο. Θα κπνξνχζε επέζεο λα γέλεη ρξάζε 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκΪησλ ζηε δηακφξθσζε κΫηξσλ δεκφζηαο πνιηηηθάο (π.ρ. 

απνηειεζκΪησλ απφ Ϋξεπλεο γηα ηελ θνηλσληθά πνιηηηθά θαη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θεληξηθνχ 

θξΪηνπο), σζηφζν ε ρξάζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο θνηλσληθάο θαη  πνιηηηθάο Ϋξεπλαο εέλαη 

πνιχ ζπΪληα. 

Σν Σκάκα δηαζΫηεη πνιχ κεγΪιν αξηζκφ ελεξγψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ (9.553 

εγγεγξακκΫλνη ζηα πξνπηπρηαθΪ εμΪκελα, εθ ησλ νπνέσλ νξηζκΫλνη Ϋρνπλ εγθαηαιεέςεη ηηο 

ζπνπδΫο ηνπο ά εκθαλέδνληαη κφλν ζηηο εμεηΪζεηο). Ζ παξνχζα αλαινγέα 

δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκΫλσλ εέλαη θαηΪ πνιχ ρεηξφηεξε απφ ηνλ εζληθφ κΫζν φξν, θαη αλ δελ 

κεησζεέ ν αξηζκφο ησλ εηζαθηΫσλ, ε αλαινγέα απηά ζα επηδεηλσζεέ ζεκαληηθΪ.  

Οη δηνηθεηηθΫο ππεξεζέεο ηνπ Σκάκαηνο δελ Ϋρνπλ εθζπγρξνληζζεέ πιάξσο, θαζψο ην Σκάκα 

δελ Ϋρεη εληαρζεέ ζηε λΫα κεραλνγξΪθεζε, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεέηαη ε ρνξάγεζε 

βεβαηψζεσλ, ε εγγξαθά ησλ θνηηεηψλ κΫζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε βαζκνιφγεζε ησλ καζεκΪησλ 

απφ ηνπο δηδΪζθνληεο θαη ε ειεθηξνληθά δηαλνκά ζπγγξακκΪησλ. Σν πξφβιεκα ηνχην ηεέλεη λα 

ζεξαπεπζεέ. Ήδε πξνεηνηκΪδεηαη ε εγθαηΪζηαζε λΫνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηάκαηνο, ε νπνέα 

εθηηκΪηαη φηη ζα Ϋρεη νινθιεξσζεέ Ϋσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011.  

Οη ζηεγαζηηθΫο ζπλζάθεο ηνπ Σκάκαηνο εέλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθΫο. Δθηφο απφ ηηο θαηΪιιειεο 

αέζνπζεο δηδαζθαιέαο ζην, ζρεηηθΪ πξνζθΪησο, αλαθαηληζκΫλν θηάξην ηνπ ΜεγΪξνπ 

Θεσξεηηθψλ Δπηζηεκψλ επέ ηεο νδνχ έλα, ην Σκάκα ρξεζηκνπνηεέ ηηο αέζνπζεο ηνπ θηεξένπ 

επέ ηεο νδνχ Αηφινπ γηα ηα κεηαπηπρηαθΪ θαη ηε βηβιηνζάθε, ελψ νη δηνηθεηηθΫο ππεξεζέεο φπσο 

θαη ηα γξαθεέα κειψλ Γ.Δ.Π. κεηαθΫξζεθαλ ην 2009 ζε λεφδκεην θηάξην ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Αζελψλ επέ ηεο νδνχ ΘεκηζηνθιΫνπο. ρεδφλ φια ηα κΫιε Γ.Δ.Π. δηαζΫηνπλ δηθφ ηνπο γξαθεέν 

κε θαηΪιιειν εμνπιηζκφ (Ζ/Τ, πξφζβαζε ζην δηαδέθηπν, ηειΫθσλν, θιηκαηηζκφ). Ζ 

εγθαηΪζηαζε ζην λΫν θηάξην βειηέσζε ζε κεγΪιν βαζκφ ην εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ, κε 

απνηΫιεζκα ηα κΫιε Γ.Δ.Π. λα εξγΪδνληαη, ζηελ πιεηνλφηεηΪ ηνπο, ζηα παλεπηζηεκηαθΪ ηνπο 

γξαθεέα, πξΪγκα ην νπνέν δηεπθνιχλεη αθελφο ηελ νξζνινγηθά αμηνπνέεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο 

θαη, αθεηΫξνπ, ηελ επηθνηλσλέα κε ηνπο θνηηεηΫο θαη ηηο θνηηάηξηεο.  

ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΧΖ 

Δέλαη γεγνλφο φηη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαέζην ηεο αλψηαηεο εθπαέδεπζεο πεξηνξέδεη ζε αξθεηΪ 

πςειφ βαζκφ ηηο επηινγΫο σο πξνο αξθεηΪ ζΫκαηα. Έηζη, Ϋλα Σκάκα Ϋρεη πεξηνξηζκΫλεο 

δπλαηφηεηεο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. ΔμΪιινπ, ε Ϋληαμε ζε Ϋλα κεγΪιν εθπαηδεπηηθφ έδξπκα, 

φπσο ην Δ.Κ.Π.Α. κε πινχζηα παξΪδνζε, αιιΪ ππεξκεγΫζεηο θαη δπζθέλεηεο νξγαλσηηθΫο 

δνκΫο Ϋρεη κελ αλακθηζβάηεηα πιενλεθηάκαηα, αιιΪ θαη δελ επλνεέ  ηελ επειημέα θαη ηελ 

επφδσζε ηπρφλ πξσηνβνπιηψλ πνπ επηζπκεέ λ‘ αλαπηχμεη Ϋλα Σκάκα.  

Σν Σκάκα Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο θαη Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ Ϋρεη 
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θαζηεξσζεέ σο ην εγθπξφηεξν, κεγαιχηεξν θαη πιεξΫζηεξν ηκάκα Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο ζηελ 

ΔιιΪδα. 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ εέλαη ζχγρξνλν θαη αλαλεψλεηαη θαηΪ δηαζηάκαηα. Θα πξΫπεη 

σζηφζν λα εληζρπζεέ κε λΫα καζάκαηα, ηδέσο δε κε καζάκαηα ζηελ αγγιηθά γιψζζα ηα νπνέα 

ζα κπνξνχζαλ, κεηαμχ Ϊιισλ, λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο θνηηεηΫο/ηξηεο Erasmus, 

θαζψο θαη καζάκαηα παηδαγσγηθάο θαηΪξηηζεο.  

Σν Σκάκα Ϋρεη εμαζθαιέζεη επαξθεέο ππνδνκΫο ζε θηάξηα θαη εξγαζηάξηα. Χζηφζν, ν 

αξηζκφο ησλ εγγεγξακκΫλσλ θαη εηζεξρνκΫλσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ παξακΫλεη πΪξα πνιχ κεγΪινο. 

Δέλαη ζθφπηκε θαη ρξάζηκε ε ζηαδηαθά κεέσζε ησλ εηζαθηΫσλ, ψζηε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο (καδέ 

κε ηνπο κεηεγγξαθΫληεο) λα κελ ππεξβαέλεη ηνπο δηαθφζηνπο πελάληα (250) θαη‘ Ϋηνο.  

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαιχπηεη νξηαθΪ ηηο δηδαθηηθΫο αλΪγθεο ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επέπεδν. Θα πξΫπεη λα εληζρπζεέ κε λΫα κΫιε ΓΔΠ θαηΪ ηελ επφκελε ηεηξαεηέα, 

ψζηε λα θαιπθζνχλ λΫα επηζηεκνληθΪ πεδέα θαη λα πινπνηεζεέ ε θαηΪηκεζε ησλ καδηθψλ 

αθξναηεξέσλ ζε κηθξφηεξα - δειαδά ησλ 100-120 αηφκσλ – πξνο φθεινο ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ.  

Ζ κεραλνξγΪλσζε ηνπ Σκάκαηνο ρξεηΪδεηαη αλαβΪζκηζε ψζηε λα εμππεξεηεέηαη θαιχηεξα ε 

επηθνηλσλέα ησλ θνηηεηψλ. Σν πξφβιεκα ηνχην ηεέλεη λα ζεξαπεπζεέ φπσο άδε εμεηΫζε.  

Δλ θαηαθιεέδη, ην Σκάκα Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο θαη Γεκφζηαο Γηνέθεζεο  βξέζθεηαη ζε κηα 

πεξένδν ζεηηθάο αλαπηπμηαθάο πνξεέαο. Οη θχξηεο αδπλακέεο εληνπέδνληαη ζηνλ ηξφπν θαη ηηο 

ζπλζάθεο δηδαζθαιέαο ησλ καζεκΪησλ θνξκνχ ησλ δχν πξψησλ εηψλ. ην βαζκφ πνπ ζα 

αληηκεησπηζηνχλ ηθαλνπνηεηηθΪ νη σο Ϊλσ αδπλακέεο, ην Σκάκα ζα κπνξεέ θαη ζα πξΫπεη λα 

πξνρσξΪ ζηαζεξΪ ζε πεξηνδηθΫο βειηηψζεηο ηφζν ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ φζν θαη ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγέαο ηνπ. 

 

6. TMHMA ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

Σα εξσηάκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο θνηηεηΫο αλαθΫξνληαη: 

1. ε ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ην κΪζεκα: ζηνπο ζηφρνπο ηνπ , ηελ νξγΪλσζε ηεο 

χιεο, ηελ βηβιηνγξαθηθά ππνζηάξημε, ηελ ππνζηάξημε απφ ηα ζπνπδαζηάξηα θαη ηα 

εξγαζηάξηα ηνπ Σκάκαηνο. 

2. ε ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηνλ δηδΪζθνληα: ζηελ νξγΪλσζε ηεο 

παξΪδνζεο θαη παξνπζέαζεο ηνπ καζάκαηνο, ζηελ επηδέσμε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνράο 

ησλ θνηηεηψλ ζην κΪζεκα κε δηαηχπσζε εξσηάζεσλ, απνξηψλ, ζΫζεσλ θαη ηε γεληθφηεξε 

ζπλΫπεηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

3. ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη: πνηφηεηα ζεκεηψζεσλ, βνεζεηηθνχ πιηθνχ 

Ϋληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ. 

4. ε δεηάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ έδην ηνλ θνηηεηά: πφζν ζπλεπάο εέλαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ (παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ, Ϋγθαηξε απνπεξΪησζε 

ζεκηλαξηαθψλ εξγαζηψλ, κειΫηε ηεο χιεο) 
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(α) Δθπαηδεπηηθέο κέζνδνη, ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ, βνεζήκαηα/ ζπγγξάκκαηα  

Ζ θχξηα εθπαηδεπηηθά κΫζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη εέλαη ε ζεσξεηηθά δηδαζθαιέα ζηηο αέζνπζεο 

θαη ζηα ακθηζΫαηξα ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο. Δθηφο απφ ηα θαλνληθΪ καζάκαηα, ππΪξρνπλ θαη 

ζεκηλαξηαθΪ ελψ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ Σκάκαηνο, εέλαη ιηγφηεξα 

ηα εξγαζηεξηαθΪ καζάκαηα θαη ηα ζπλαληνχκε ηδέσο ζηε γισζζνινγέα θαη ηε ιανγξαθέα. 

ΤπΪξρνπλ φκσο πξαθηηθΫο αζθάζεηο νη νπνέεο αλΪινγα κε ην εέδνο ηνπ καζάκαηνο πνηθέιινπλ 

σο πξνο ην εέδνο θαη ην ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη (ηΫηνηεο αζθάζεηο Ϋρνπλ καζάκαηα φισλ 

ζρεδφλ ησλ ΣνκΫσλ). Πην ζπγθεθξηκΫλα: 

1. ηα πεξηζζφηεξα ΤπνρξεσηηθΪ καζάκαηα, θπξέσο ησλ ηεζζΪξσλ ά πΫληε 

πξψησλ εμακάλσλ ε ζεσξεηηθά δηδαζθαιέα εκπινπηέδεηαη κε θξνληηζηεξηαθΪ καζάκαηα θαη 

αζθάζεηο ζρεηηθΪ κε ηε γιψζζα, ηα ρεηξφγξαθα, ηα παππξηθΪ θεέκελα, ηηο πεγΫο θαη ηε 

βηβιηνγξαθέα, επέζεο κε επηηφπηεο αζθάζεηο ζηα πνπδαζηάξηα θαη ζηα Δξγαζηάξηα ηνπ 

Σκάκαηνο θαη επηζθΫςεηο ζε κνπζεέα θαη ζρνιεέα (γπκλΪζηα θαη ιχθεηα γηα ηηο παηδαγσγηθΫο 

αζθάζεηο πνπ αθνξνχλ δηδαζθαιέα ησλ καζεκΪησλ ηνπ Σκάκαηνο). Σν πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ πνπ θαιχπηνπλ απηΫο νη δξαζηεξηφηεηεο πνηθέιινπλ απφ 

κΪζεκα ζε κΪζεκα, αλΪινγα κε ηε θχζε ηνπ, θαη απφ ΣνκΫα ζε ΣνκΫα 

γεληθφηεξα.(αλΪινγα κε ηηο αληέζηνηρεο απαηηάζεηο πνπ Ϋρνπλ ηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα πνπ  

θαιιηεξγεέ).  

2. ηα ζεκηλαξηαθΪ καζάκαηα, ε αλαινγέα ηεο ζεσξεηηθάο δηδαζθαιέαο απφ  ηνλ 

δηδΪζθνληα θαη ησλ παξνπζηΪζεσλ ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο ζπδάηεζάο ηνπο ζηελ αέζνπζα 

πνηθέιιεη απφ ζεκηλΪξην ζε ζεκηλΪξην αλΪινγα κε ην αληηθεέκελν θαη ηε θχζε ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ πνπ θαιχπηεη θΪζε ζεκηλΪξην.  

3. Σα καζάκαηα πξαθηηθάο Ϊζθεζεο φισλ ησλ Καηεπζχλζεσλ ηνπ Σκάκαηνο 

γέλνληαη θαηΪ νκΪδεο θνηηεηψλ ησλ 10-30 αηφκσλ (αλΪινγα κε ηε θχζε ηνπ καζάκαηνο), 

ηζνδχλακεο πεξέπνπ εέλαη θαη νη νκΪδεο ησλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκΪησλ, ηα νπνέα 

νξγαλψλνληαη απφ ηνπ Σνκεέο θαη ηα κΫιε ΓΔΠ πνπ δηδΪζθνπλ ην θχξην αληηθεέκελν, θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επηθνπξέα απνζπαζκΫλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ.  

Φπήζη νέων ηεχνολογιών 

Ο εμνπιηζκφο φισλ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο θαη ησλ ακθηζεΪηξσλ ηνπ Σκάκαηνο ηελ 

ηειεπηαέα πεληαεηέα κε βηληενπξνβνιεέο, αιιΪ θαη ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο νξηζκΫλσλ 

ΣνκΫσλ, Ϋρνπλ δψζεη ηε δπλαηφηεηα ψζηε ην ζχλνιν ηεο δηδαζθαιέαο, ζε πΪξα πνιιΪ 

καζάκαηα, λα γέλεηαη κε ειεθηξνληθφ πιηθφ, θπξέσο κε παξνπζηΪζεηο powerpoint. 

 Μνινλφηη ηα ηερληθΪ πξνβιάκαηα δελ ιεέπνπλ θαηΪ ηελ εθαξκνγά απηψλ ησλ πξαθηηθψλ, 

θπξέσο ιφγσ ηεο Ϋιιεηςεο θνλδπιέσλ γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε κεραλεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ θζαξεέ ά 

μεπεξαζηεέ απφ ηελ ηερλνινγέα θαζψο θαη ιφγσ ηεο γξαθεηνθξαηέαο πνπ ζπρλΪ απαηηεέηαη θαη 

γηα κηθξΫο αθφκε επηζθεπαζηηθΫο εξγαζέεο θαη εηδηθφηεξα αγνξΪ κηθξψλ ά κεγαιχηεξσλ 

αληαιιαθηηθψλ, ν ζπλνιηθφο απνινγηζκφο απφ ηελ εθαξκνγά ηνπο εέλαη ζεηηθφο θαη Ϋρεη 

απνθνκέζεη ηα επαηλεηηθΪ ζρφιηα φρη κφλν ησλ δηδαζθφλησλ, νη νπνένη εληζρχνληαη Ϋηζη ζην 

κΪζεκΪ ηνπο κε ηε  δπλαηφηεηα ρξάζεο πην ζχγρξνλσλ επνπηηθψλ κΫζσλ, αιιΪ θαη ησλ 

θνηηεηψλ, νη νπνένη παξαθνινπζνχλ κε κεγαιχηεξε Ϊλεζε ην κΪζεκα, εμνηθεηψλνληαη κε ηηο 

λΫεο ηερλνινγέεο, εμαζθαιέδνπλ πινπζηφηεξν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη δηεπθνιχλνληαη ζηε κειΫηε 

γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπο . 
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ηελ αμηνπνέεζε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη ε ιεηηνπξγέα, απφ ην 2007 

ηεο λΫαο θνηλάο γηα φινπο ηνπο Σνκεέο ηζηνζειέδαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ζηε δηεχζπλζε: 

www.phil.uoa.gr. Οη θνηηεηΫο κπνξνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη ηελ ηζηνζειέδα γηα ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκΪησλ,  εθδειψζεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε ην αληηθεέκελν ησλ 

ζπνπδψλ θαη ηα γεληθφηεξα πλεπκαηηθΪ ελδηαθΫξνληΪ ηνπο θαη γηα πνηθέιεο αλαθνηλψζεηο πνπ 

ηνπο αθνξνχλ.  

ΔπηπιΫνλ, ζε κεγΪιν αξηζκφ καζεκΪησλ πξνζθΫξεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ 

ειεθηξνληθά ηΪμε (e-class). Δθηφο απφ ηελ πξνβνιά παξνπζηΪζεσλ powerpoint, ην Σκάκα 

ππάξμε πξσηνπφξν ζηε ρνιά, εδψ θαη πνιιΪ ρξφληα, ζηε ρξάζε ηεο ειεθηξνληθάο ηΪμεο (e-

class). Σα ηειεπηαέα πΫληε ρξφληα κΪιηζηα απμάζεθε ζεκαληηθΪ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηδαζθαιέα ηνπο ηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαέδεπζεο ηνπ ΔΚΠΑ, 

γλσζηά σο «ε-ΣΪμε» ά «e-class» (http://eclass.uoa.gr). Υξεζηκνπνηεέηαη επξχηαηα ζηα 

καζάκαηα ησλ ΣνκΫσλ Κιαζηθάο Φηινινγέαο θαη Γισζζνινγέαο αιιΪ ηεέλεη ζπλερψο 

απμαλφκελε ε ρξάζε ηεο θαη ζηνπο Σνκεέο Νενειιεληθάο Φηινινγέαο θαζψο θαη Βπδαληηλάο 

Φηινινγέαο θαη Λανγξαθέαο.  Ζ πιαηθφξκα ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο γηα ηελ 

αλΪξηεζε αλαθνηλψζεσλ, ηελ πεξηγξαθά ηνπ καζάκαηνο, ηελ αλαθνέλσζε ηεο χιεο, ηελ 

αλΪξηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (ζεκεηψζεηο, εηθφλεο, παξνπζηΪζεηο, βηβιηνγξαθέεο, θιπ.), θαη 

ηελ επηθνηλσλέα κε ηνπο θνηηεηΫο. 

ΠαξαζΫηνπκε ελδεηθηηθΪ θΪπνηνπο απφ ηνπο πέλαθεο γηα ηελ ρξάζε ηερλνινγέαο θαη 

ζχγρξνλσλ κΫζσλ δηδαζθαιέαο πνπ Ϋρνπκε απφ Σνκεέο ηνπ Σκάκαηνο:  

ΣνκΫαο Νενειιεληθάο Φηινινγέαο 

Πξφζβαζε ζε δηεζλεέο βΪζεηο δεδνκΫλσλ θαη ηζηφηνπνπο (π.ρ. JSTOR –The Scholarly 

Journal Archive, Project Muse Journals, CLCWeb Comparative Literature and Culture, Éclat 

The Essential Comparative Literature, θ.Ϊ.) 

Φεθηνπνέεζε θεηκΫλσλ κε ηερλνινγέα OCR 

1. Μεηαγξαθά κεζαησληθψλ ρεηξνγξΪθσλ ζε ςεθηαθά κνξθά· επεμεξγαζέα 

ςεθηαθψλ εηθφλσλ κεζαησληθψλ ρεηξνγξΪθσλ γηα ηελ βειηηζηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο 

κεηαγξαθάο· ςεθηνπνέεζε, θαηαινγνγξΪθεζε θαη αξρεηνζΫηεζε ζρεηηθψλ ςεθηαθψλ 

ηεθκεξέσλ. 

2. Γεκηνπξγέα ειεθηξνληθψλ εθδνρψλ κεζαησληθψλ θεηκΫλσλ γηα πεξαηηΫξσ 

επεμεξγαζέα κε εθαξκνγΫο γισζζηθάο επεμεξγαζέαο θαη αλΪιπζεο (ζπκθξαζηηθνέ πέλαθεο 

θεηκΫλσλ/concordances, πέλαθεο ιΫμεσο θιπ.)ΚαηΪξηηζε ειεθηξνληθψλ ζπκθξαζηηθψλ 

πηλΪθσλ θεηκΫλσλ (concordances)  

3.  Δκπεηξέα ζηνλ ζρεδηαζκφ βΪζεσλ δεδνκΫλσλ γηα γισζζηθά αλΪιπζε ζην 

επέπεδν       i) ηεο αλΪιπζεο ραξαθηεξηζηηθψλ θεηκΫλσλ θαη εγγξΪθσλ (document & text 

analysis), ii) ηεο δεκηνπξγέαο ζπζηεκΪησλ γισζζνινγηθάο θαηαινγνγξΪθεζεο & 

ζρνιηαζκνχ (linguistic annotation), θαη iii) ηεο δεκηνπξγέαο βΪζεσλ δεδνκΫλσλ γηα ηελ 

δηαρεέξηζε βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρεέσλ  

4. Δκπεηξέα ζηε ρξάζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ κνξθνπνέεζε θεηκΫλσλ 

θαη εηδηθφηεξα ηε δεκηνπξγέα δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζε κνξθά πνπ λα κπνξεέ λα αμηνπνηεζεέ ζε 
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εθαξκνγΫο ειεθηξνληθάο ππνζηάξημεο ηεο δηδαζθαιέαο 

5.  Υξάζε βΪζεσλ δεδνκΫλσλ σο εξγαιεέσλ γηα γισζζνινγηθά αλΪιπζε θαη 

δηαρεέξηζε βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρεέσλ. 

6.  Έθδνζε ειεθηξνληθψλ πξαθηηθψλ ζπλεδξένπ 

Δθηφο ηεο γξάγνξεο ζπγγξαθάο θαη εθηχπσζεο εξγαζηψλ, Ϋρνληαο πνιχ θαιά γλψζε ηνπ 

Ζ/Τ, επηπιΫνλ εχθνιε πξφζβαζε ζε ειιεληθΫο θαη μΫλεο βηβιηνζάθεο, ζε ςεθηνπνηεκΫλα 

αξρεέα, πεξηνδηθΪ, εθεκεξέδεο, βηβιηνγξαθέεο, θπθινθνξέεο λΫσλ βηβιέσλ θαη αλΪγλσζά ηνπο, 

ελεκΫξσζε γηα ζπλΫδξηα, πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθά κνξθά ιεμηθψλ θαη θεηκΫλσλ, θαζψο θαη 

ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ζπλδΫζκνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβΪινπλ ζηε 

δηεπθφιπλζε θαη εμΫιημε ηεο ΫξεπλΪο. πρλά επηθνηλσλέα, επέζεο κε ηνπο θνηηεηΫο, κΫζσ ησλ 

ηζηνζειέδσλ e-class θαη filosofiki.eu, θαη παξαθνινχζεζε ζπρλΪ εξγαζηψλ ηνπο κΫζσ e mails. 

1. Δκπεηξέα ζηελ ςεθηνπνέεζε, θαηαινγνγξΪθεζε θαη αξρεηνζΫηεζε ςεθηαθψλ 

ηεθκεξέσλ 

2. Δκπεηξέα ζηνλ ζρεδηαζκφ/δεκηνπξγέα βΪζεσλ δεδνκΫλσλ γηα ηελ δηαρεέξηζε 

βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρεέσλ 

3.  Υξάζε βΪζεσλ δεδνκΫλσλ ςεθηαθψλ αξρεέσλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκΫλσλ. 

1. Υξάζε e-class 

2. Πξφζβαζε ζε δηεζλεέο βΪζεηο δεδνκΫλσλ θαη ηζηφηνπνπο (γηα εξεπλεηηθνχο θαη 

δηδαθηηθνχο ζθνπνχο) 

Υξάζε βΪζεο δεδνκΫλσλ γηα αξρεηνζΫηεζε θαη ηαμηλφκεζε βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ.  

Πξφζβαζε ζε δηεζλεέο βΪζεηο δεδνκΫλσλ θαη ηζηφηνπνπο 

Υξάζε βΪζεο δεδνκΫλσλ γηα αξρεηνζΫηεζε βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ 

 

ΣνκΫαο Γισζζνινγέαο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΖιεθηξνληθΪ ζψκαηα θεηκΫλσλ θαη ιεμηθνγξαθέα. ψκα Διιεληθψλ ΚεηκΫλσλ: ΝΫεο 

θαηεπζχλζεηο ζηε κειΫηε ηεο Διιεληθάο.  

Οη παξαδφζεηο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκΪησλ επηθνπξνχληαη απφ ηε 

ρξάζε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ:  

 Υξάζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο Powerpoint γηα ηελ πξνβνιά δηαθαλεηψλ ηεο 

δηδαθηΫαο χιεο θαη ησλ αζθάζεσλ. 
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 Ζιεθηξνληθά δεκνζέεπζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ, βηβιηνγξαθέαο θαη αζθάζεσλ ζηελ 

ειεθηξνληθά πιαηθφξκα ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ―e-Class‖. 

 ΔμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηε ρξάζε εμεηδηθεπκΫλνπ ινγηζκηθνχ ζην 

Δξγαζηάξην Φσλεηηθάο θαη Τπνινγηζηηθάο Γισζζνινγέαο ηνπ ΣνκΫα Γισζζνινγέαο.  

 Υξάζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ αλαδάηεζε βηβιηνγξαθηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ 

ζπλδΫζκσλ ζρεηηθψλ κε ηα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ησλ καζεκΪησλ. ΔθηεηακΫλε ρξάζε ηνπ 

αθαδεκατθνχ δηθηχνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζε ςεθηαθΫο βηβιηνγξαθηθΫο βΪζεηο αλαδάηεζεο 

θαη αλΪθηεζεο επηζηεκνληθψλ Ϊξζξσλ. 

ΖιεθηξνληθΪ ζψκαηα θεηκΫλσλ θαη ιεμηθνγξαθέα. ψκα Διιεληθψλ ΚεηκΫλσλ: ΝΫεο 

θαηεπζχλζεηο ζηε κειΫηε ηεο Διιεληθάο. 

(β) Καλέρ ππακηικέρ 

Χο θαιΫο πξαθηηθΫο αλαθνξηθΪ πξνο ην δηδαθηηθφ θαη ην επξχηεξν εθπαηδεπηηθφ Ϋξγν ηνπ 

Σκάκαηνο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη εμάο: 

α) Σν γεγνλφο φηη ζηελ αξρά θΪζε αθαδεκατθνχ Ϋηνπο εθδέδεηαη εκπεξηζηαησκΫλνο Οδεγφο 

πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο. Παιαηφηεξα ν Ϋληππνο Οδεγφο πνπδψλ άηαλ αλαιπηηθφηαηνο, απφ 

ην ηξΫρνλ αθαδεκατθφ Ϋηνο, φκσο, γέλεηαη ζπλδπαζκφο ελφο ζπλνπηηθνχ ζρεηηθΪ θαη εχρξεζηνπ 

Ϋληππνπ Οδεγνχ πνπδψλ θαη ηεο ηζηνζειέδαο ηνπ Σκάκαηνο: http://www.phil.uoa.gr, φπνπ 

αλαιχνληαη θΪπνηα επέ κΫξνπο ζηνηρεέα θαη ππΪξρνπλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε 

ηε δνκά θαη ηε ιεηηνπξγέα ηνπ επηζηεκνληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ Ϋξγνπ ηνπ 

Σκάκαηνο. Οη θνηηεηΫο κπνξνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν, ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειΫζκαηα ησλ καζεκΪησλ, ηα νλφκαηα ησλ δηδαζθφλησλ, 

ηνλ  θαλνληζκφ ζπνπδψλ, πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ, θαη λα Ϋρνπλ απφ ην πξψην άδε 

εμΪκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο κηα πιάξε εηθφλα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξΪκκαηνο, ην νπνέν Ϋρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα επηιΫμνπλ θαη λα αθνινπζάζνπλ ζηα νθηψ εμΪκελα ηεο θνέηεζάο ηνπο ζην 

Παλεπηζηάκην. ε φια ηα καζάκαηα ε χιε ησλ καζεκΪησλ γλσζηνπνηεέηαη εγθαέξσο ζηνπο 

θνηηεηΫο κε πξνθνξηθΫο θαη γξαπηΫο (Ϋληππεο ά/θαη  ειεθηξνληθΫο αλαθνηλψζεηο).  

β) Ζ ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο εθπαέδεπζεο (ε-ΣΪμε) ζε κεγΪιν αξηζκφ 

καζεκΪησλ (βι. παξαπΪλσ). ΜΫζσ ηεο πιαηθφξκαο νη δηδΪζθνληεο επηθνηλσλνχλ κε ηνπο 

θνηηεηΫο, αλαξηνχλ αλαθνηλψζεηο, βηβιηνγξαθέεο, αξρεέα, παξνπζηΪζεηο θαη  Ϊιιν εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ. 

γ) Ζ ρξάζε πξνβνιψλ παξνπζηΪζεσλ powerpoint ζε πνιχ κεγΪιν αξηζκφ ησλ καζεκΪησλ 

πνπ πξνζθΫξεη ην Σκάκα. 

δ) Ο κεγΪινο αξηζκφο επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ Ϋρεη ζπλΪςεη ην 

Σκάκα κε Ϊιια Παλεπηζηάκηα θαη ΔξεπλεηηθΪ Ηδξχκαηα ηεο ΔιιΪδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

πλΫπεηα απηψλ εέλαη νη αληαιιαγΫο επηζθΫςεσλ κειψλ ΓΔΠ θαη ά απμεκΫλε θηλεηηθφηεηα ησλ 

θνηηεηψλ πνπ ππνζηεξέδνληαη απφ απηΫο ηηο ζπλεξγαζέεο. ην πιαέζην απηψλ ησλ 

ζπλεξγαζηψλ ην Σκάκα Ϋρεη ππνγξΪςεη δηκεξεέο ζπλεξγαζέεο κε γλσζηΪ θαη πςεινχ επηπΫδνπ 

ΔπξσπατθΪ Παλεπηζηάκηα. ΑλαθΫξνπκε ηα εμάο:  

-ζηελ Αγγιέα κε ην University of Oxford , ζην ΒΫιγην κε ην Universite de Liege,  
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-ζηε Γαιιέα κε ηα Universite de Paris Sorbonne (Paris IV), Universite de Strasbourg , 

Universite Nancy 2,  

-ζηε Γεξκαλέα κε ηα Universitat zu Koln, Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Freie 

Universitat Berlin, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Universitat Konstanz, Universitat 

Erfurt,   

-ζηε Γαλέα κε ην Aarchus Universitat,  

-ζηελ Ηζπαλέα κε ηα Universidad Complutense de Madrid., Universidad de Valladolid, 

Universidad de Oviedo,  

-ζηελ Ηηαιέα κε ην Universita degli studi di Milano,  

-ζηελ Οπγγαξέα κε ην Central European University, Budapest,  

-ζηε νπεδέα κε ηα Uppsala Universitet, Lunds Universitet,  

-ζηελ Σζερέα κε ην Masarykova Universita v Brne, θαη  

-ζηε Φηλιαλδέα κε ην University of Helsinki. 

ην πιαέζην απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ κΫιε ΓΔΠ επηζθΫπηνληαη επξσπατθΪ Παλεπηζηάκηα γηα 

λα παξαδψζνπλ καζάκαηα, λα θΪλνπλ ζεκηλΪξηα ά λα παξνπζηΪζνπλ δηαιΫμεηο. Δπέζεο νη 

θνηηεηΫο καο Ϋρνπλ ηελ επθαηξέα λα αθνχζνπλ δηαιΫμεηο μΫλσλ επηζηεκφλσλ. Απηφ γέλεηαη ζε 

φινπο ηνπο Σνκεέο ηνπ Σκάκαηνο. ΑλαθΫξνπκε ελδεηθηηθΪ: 

ην πιαέζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξΪκκαηνο αθαδεκατθψλ αληαιιαγψλ«Erasmus-Socrates» 

ζηηο 7 Απξηιένπ 2008 ε νκηιέα ηνπ επέθνπξνπ θαζεγεηά θ. Andrej Kalaš (Παλεπηζηάκην 

Comenius ινβαθέαο) κε ζΫκα: ―Ζ ππνδνρά ηνπ Πχξξσλα ζηελ ηζηνξέα ηεο αλαδάηεζεο ηνπ 

θξηηεξένπ επδαηκνλέαο ζηνλ αξραέν ζθεπηηθηζκφ‖  

ε) Ζ ελέζρπζε απφ πνιιΪ κΫιε ΓΔΠ ησλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκΪησλ ηα νπνέα πξνηεέλνπλ θαη 

απνλΫκνληαη ζηνπο θνηηεηΫο κε ζεκεηψζεηο, βηβιηνγξαθέεο θαη ζρεδηαγξΪκκαηα ησλ 

δηδαζθνκΫλσλ καζεκΪησλ. 

ζη) Ζ ζπκκεηνρά κεγΪινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ ζην εξεπλεηηθφ Ϋξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ, πνπ 

αζθεέ ζηελ Ϋξεπλα ηνπο θνηηεηΫο, θπξέσο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο, θαη επηηξΫπεη ζηα κΫιε ΓΔΠ λα 

εληζρχζνπλ ην εχξνο θαη ην επέπεδν  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ ηνπο κε ζπγθεθξηκΫλν εξεπλεηηθφ 

Ϋξγν. 

δ) Ζ ζπκκεηνρά ηνπ Σκάκαηνο ζε πξνγξΪκκαηα πξαθηηθάο Ϊζθεζεο, ηα νπνέα επηηξΫπνπλ 

ζηνπο θνηηεηΫο λα Ϋρνπλ ζπκκεηνρά ζε απηΪ, ζρεδφλ ζε θαζνιηθφ επέπεδν ζε ζπγθεθξηκΫλα 

εμΪκελα ζπνπδψλ ηνπο, θαη πνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνπο βνεζνχλ λα αζθεζνχλ ζε ζπλζάθεο 

πξαγκαηηθάο εξγαζέαο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ζηνπο νπνένπ ζα 

Ϋρνπλ ελδερνκΫλσο ηελ δπλαηφηεηα λα απνξξνθεζνχλ αξγφηεξα επαγγεικαηηθΪ. 
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7. ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ  

(Α) Γενικέρ παπαηηπήζειρ 

Ζ βαζηθά δηδαθηηθά κΫζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη εέλαη ε ζεσξεηηθά δηδαζθαιέα ζηηο 

αέζνπζεο θαη ζηα ακθηζΫαηξα, θαζψο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ καο δελ 

πξνζθΫξνληαη πνιιΪ εξγαζηεξηαθΪ καζάκαηα. ΠξνβιΫπνληαη φκσο πξαθηηθΫο αζθάζεηο νη 

νπνέεο αλΪινγα κε ην εέδνο ηνπ καζάκαηνο πνηθέιινπλ σο πξνο ην εέδνο θαη ην ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεηαη. Πην ζπγθεθξηκΫλα: 

 ρεδφλ ζε φια ηα ΤπνρξεσηηθΪ Κνξκνχ θαη ΤπνρξεσηηθΪ Καηεχζπλζεο ε ζεσξεηηθά 

δηδαζθαιέα εκπινπηέδεηαη κε θξνληηζηεξηαθΪ καζάκαηα θαη αζθάζεηο επέ ησλ πεγψλ θαη ηεο 

βηβιηνγξαθέαο, επηηφπηεο αζθάζεηο ζηα πνπδαζηάξηα θαη ζηα Δξγαζηάξηα ηνπ Σκάκαηνο, 

επηζθΫςεηο ζε αξρεέα, κνπζεέα θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. ΑπηΫο νη δξαζηεξηφηεηεο 

θαιχπηνπλ πεξέπνπ 20-30% ηνπ ζπλνιηθνχ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. 

 ηα ζεκηλαξηαθΪ καζάκαηα, ε ζεσξεηηθά δηδαζθαιέα απφ ην δηδΪζθνληα αληηζηνηρεέ 

πεξέπνπ ζην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ελψ ην ππφινηπν 80% θαιχπηεηαη απφ 

ηηο παξνπζηΪζεηο ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο θνηηεηΫο θαη απφ ζπδάηεζε ζηελ αέζνπζα.  

 ΣΫινο, ππΪξρεη Ϋλα κΪζεκα πξαθηηθάο Ϊζθεζεο (Σνπνγξαθέα-Αλαζθαθηθά) 

ππνρξεσηηθφ κφλν γηα ηνπο θνηηεηΫο αξραηνινγηθάο θαηεχζπλζεο, ζην νπνέν νη επηζθΫςεηο 

ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ε αλαζθαθηθά Ϊζθεζε θαιχπηεη ην 50% ην δηδαθηηθνχ 

ρξφλνπ. 

 ΚΪζε δηδΪζθσλ εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθαηξνπνέεζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ 

καζάκαηνο θαη ηεο δηδαθηηθάο κεζφδνπ πνπ αθνινπζεέ. ΠξνηΪζεηο γηα αιιαγΫο θαη 

ηξνπνπνηάζεηο θαηαηέζεληαη θαη ζπδεηνχληαη αξρηθΪ ζην πιαέζην ησλ νηθεέσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκΫλσλ θαη αθνινχζσο εέηε ζηελ Δπηηξνπά ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ ηνπ θΪζε ΣνκΫα, 

εέηε απεπζεέαο ζηε ζπλΫιεπζε ηνπ ΣνκΫα. Καηφπηλ πξνσζνχληαη ζηε ζπλΫιεπζε ηνπ 

Σκάκαηνο γηα ζπδάηεζε θαη ηειηθά Ϋγθξηζε. ΔπηπιΫνλ, ηφζν ηα καζάκαηα φζν θαη ην 

ζπλνιηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ Ϋρνπλ ππνζηεέ αιιεπΪιιειεο επηθαηξνπνηάζεηο ηα ηειεπηαέα 

ρξφληα, κε δηαδηθαζέεο θαη δηαβνπιεχζεηο πνπ δηάξθεζαλ αξθεηφ ρξφλν ζηα αξκφδηα φξγαλα 

(ΔπηηξνπΫο πνπδψλ ηνπ θΪζε ΣνκΫα) θαη εγθξέζεθαλ απφ ηε ζπλΫιεπζε ηνπ Σκάκαηνο. 

ε φια ηα καζάκαηα ε χιε ησλ καζεκΪησλ γλσζηνπνηεέηαη ζηνπο θνηηεηΫο πξνθνξηθΪ θαηΪ 

ηε δηΪξθεηα ησλ πξψησλ παξαδφζεσλ ηνπ καζάκαηνο θαη κε γξαπηΫο αλαθνηλψζεηο Ϋμσ απφ 

ην γξαθεέν ηνπ θΪζε δηδΪζθνληα. ε φζα καζάκαηα δηαζΫηνπλ ηζηνζειέδα ζην e-class, ε χιε 

αλαγξΪθεηαη θαη ζηελ ηζηνζειέδα. 

(Β) Αναθοπά ζε μεθόδοςρ, σπήζη νέυν ηεσνολογιών, βοηθήμαηα/ζςγγπάμμαηα  

 Φπήζη Νέυν Τεσνολογιών 

Ο εμνπιηζκφο φισλ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο θαη ησλ ακθηζεΪηξσλ ηνπ Σκάκαηνο ηελ 

ηειεπηαέα πεληαεηέα κε βηληενπξνβνιεέο Ϋρεη επηηξΫςεη ην ζχλνιν ηεο δηδαζθαιέαο, γηα φια ηα 

καζάκαηα λα γέλεηαη κε ειεθηξνληθάο κνξθάο πιηθφ, θπξέσο κε παξνπζηΪζεηο powerpoint, θαη 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε εθπαηδεπηηθΫο ηαηλέεο. ΔπηπιΫνλ, ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα, σο κΫξνο ηεο 

αλακφξθσζεο ηνπ ΠΠ ζηα πιαέζηα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, ππάξμε απφ ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ, 
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ζπζηεκαηηθά πξνζπΪζεηα ςεθηνπνέεζεο κεγΪινπ κΫξνπο ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ παιαηφηεξα ζηα καζάκαηΪ ηνπο (θπξέσο δηαθΪλεηεο θαη ρΪξηεο). Έηζη, 

ζάκεξα, εέλαη ςεθηνπνηεκΫλν ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ πιηθνχ, ην νπνέν κπνξεέ λα πξνβΪιιεηαη 

θαη λα ρξεζηκνπνηεέηαη ζηε δηδαζθαιέα ησλ καζεκΪησλ. 

ΑπνηΫιεζκα εέλαη Ϋλαο κεγΪινο αξηζκφο καζεκΪησλ λα ρξεζηκνπνηεέ παξνπζηΪζεηο 

powerpoint θαη βηληενπξνβνιεέο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ παξαδφζεσλ. ΠαξΪ ηα φπνηα ηερληθΪ 

πξνβιάκαηα, ε πξαθηηθά απηά Ϋρεη απνθνκέζεη ηα ζεηηθΪ ζρφιηα φρη κφλν ησλ δηδαζθφλησλ, 

ιφγσ ησλ δπλαηνηάησλ πνπ πξνζθΫξεη, αιιΪ θαη ησλ θνηηεηψλ, φπσο θαέλεηαη απφ φιεο ηηο 

ζρεηηθΫο αμηνινγάζεηο. Δθηφο απφ ηελ πξνβνιά παξνπζηΪζεσλ powerpoint κε βηληενπξνβνιεέο, 

ηελ πεξένδν 2008-09 απμάζεθε ζεκαληηθΪ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηε δηδαζθαιέα ηνπο ηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαέδεπζεο ηνπ ΔΚΠΑ, γλσζηά σο «ε -ΣΪμε» 

ά «e-class» (http://eclass.uoa.gr). 

Απφ ηα 78 καζάκαηα, ηα 39 (50%) Ϋρνπλ ηζηνζειέδα ζην e-class. Χζηφζν, ζεσξνχκε φηη 

ππΪξρεη ζαθΫο πεξηζψξην αχμεζεο απηνχ ηνπ πνζνζηνχ ζην κΫιινλ.  

Θα πξΫπεη επέζεο λα ζεκεησζεέ φηη πξνο ην παξφλ νη δηδΪζθνληεο αμηνπνηνχλ κηθξφ κφλν 

κΫξνο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθΫξεη ην e-class. πσο θαέλεηαη απφ ηνλ Πέλαθα ΥΗΗΗ, 

ζρεδφλ φια ηα καζάκαηα πνπ Ϋρνπλ ηζηνζειέδα ζην e-class ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα γηα 

ηελ αλΪξηεζε αλαθνηλψζεσλ θαη ηελ πεξηγξαθά ηνπ καζάκαηνο. Ληγφηεξα εέλαη εθεέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα γηα ηελ αλΪξηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (ζεκεηψζεηο, εηθφλεο, 

παξνπζηΪζεηο, βηβιηνγξαθέεο, θιπ.). 

ΣΫινο, ε επηθνηλσλέα θνηηεηψλ-δηδαζθφλησλ γηα απνξέεο-εξσηάζεηο, ε δεκηνπξγέα νκΪδσλ 

ζπδάηεζεο θαη ε απνζηνιά αζθάζεσλ, εξγαζηψλ ά απνηειεζκΪησλ ησλ εμεηΪζεσλ 

ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ειΪρηζην αξηζκφ καζεκΪησλ. Θα πξΫπεη πΪλησο λα ζεκεησζεέ φηη θαη ε 

αληαπφθξηζε ησλ θνηηεηψλ ζε φζα καζάκαηα πξνζθΫξνπλ θΪηη ηΫηνην εέλαη εμαηξεηηθΪ 

πεξηνξηζκΫλε. Ζ εκπεηξέα Ϋρεη δεέμεη φηη νη θνηηεηΫο πξνηηκνχλ λα απεπζχλνληαη κε πξνζσπηθΪ 

e-mail ζηνπο δηδΪζθνληεο. 

Ζ πεξηνξηζκΫλε ρξάζε ησλ δπλαηνηάησλ ηνπ e-class ζα πξΫπεη λα απνδνζεέ ζην φηη ηα 

πεξηζζφηεξα κΫιε ΓΔΠ δελ Ϋρνπλ αθφκα εμνηθεησζεέ κε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθΫξεη ε 

πιαηθφξκα ηνπ e-class. Μέα ιχζε ζα κπνξνχζε λα άηαλ ε θαιχηεξε ελεκΫξσζε θαη 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξέσλ γηα ηε ρξάζε ηνπ απφ ηνπο δηδΪζθνληεο.  

ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηδηαέηεξα ζε ζεκηλαξηαθΪ καζάκαηα θαη ζηα κεηαπηπρηαθΪ ζεκηλΪξηα. 

Οη θνηηεηΫο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξάζε εηδηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη εθαξκνγψλ (archicad, 

illustrator, autocad, photoshop), ηηο νπνέεο θαηφπηλ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο. 

Σν e-class ρξεζηκνπνηεέηαη ειΪρηζηα γηα επηθνηλσλέα κεηαμχ δηδαζθφλησλ-θνηηεηψλ, παξφιν 

πνπ ε πιαηθφξκα Ϋρεη ηΫηνηεο δπλαηφηεηεο (π.ρ. δεκηνπξγέα νκΪδσλ ζπδάηεζεο). Θα πξΫπεη 

πΪλησο λα ζεκεησζεέ φηη ε θαη ε αληαπφθξηζε ησλ θνηηεηψλ ζε φζα καζάκαηα πξνζθΫξνπλ 

θΪηη ηΫηνην εέλαη εμαηξεηηθΪ πεξηνξηζκΫλε, Ζ εκπεηξέα Ϋρεη δεέμεη φηη νη θνηηεηΫο πξνηηκνχλ λα 

απεπζχλνληαη κε πξνζσπηθΪ e-mail ζηνπο δηδΪζθνληεο, νη νπνένη αληαπνθξέλνληαη ζην πιαέζην 

ζην πζηεξάκαηνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο. 

 Βοηθήμαηα/Σςγγπάμμαηα 

Απφ ηα 78 πξνζθεξφκελα καζάκαηα ζηα 52 (67%) ρξεζηκνπνηεέηαη ην εληαέν ζχγγξακκα 
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(πνπ επηιΫγνπλ νη θνηηεηΫο απφ ιέζηα ζπγγξακκΪησλ), ζε φιεο φκσο ηηο πεξηζζφηεξεο νη 

δηδΪζθνληεο δέλνπλ ζπκπιεξσκαηηθά βηβιηνγξαθέα ά/θαη ζεκεηψζεηο. ηα ππφινηπα καζάκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη επηιεγκΫλα Ϊξζξα, πιηθφ απφ πνιιαπιΪ ζπγγξΪκκαηα θαη ζεκεηψζεηο. Σν 

πιηθφ απηφ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θσηνηππεέηαη απφ ηνπο θνηηεηΫο, ελψ ζε θΪπνηεο 

Ϊιιεο αλαξηΪηαη ζην δηαδέθηπν, κε ηε κνξθά αξρεέσλ word, pdf, ά powerpoint απφ φπνπ 

κπνξνχλ νη θνηηεηΫο λα ην κεηαθνξηψζνπλ. 

Δπηθαηξνπνέεζε ησλ βνεζεκΪησλ γέλεηαη θΪζε ρξφλν. Ο δηδΪζθσλ εέλαη ν κφλνο αξκφδηνο 

λα πξνηεέλεη επηθαηξνπνέεζε ησλ βνεζεκΪησλ πνπ ρξεζηκνπνηεέ ζην κΪζεκΪ ηνπ. ηελ 

πεξέπησζε ζπγγξΪκκαηνο ά ζεκεηψζεσλ πνπ απαηηνχλ Ϋθδνζε ε πξφηαζε γέλεηαη ζηε 

πλΫιεπζε ηνπ ΣνκΫα, ε νπνέα κε ηε ζεηξΪ ηεο ηελ πξνσζεέ πξνο Ϋγθξηζε ζηε Γεληθά 

πλΫιεπζε Σκάκαηνο. ηελ πεξέπησζε Ϊιισλ κνξθψλ βνεζεκΪησλ ε ηξνπνπνέεζε γέλεηαη 

απφ ηνπο δηδΪζθνληεο ρσξέο ηδηαέηεξε δηαδηθαζέα. 

ηαλ πξφθεηηαη γηα εγθεθξηκΫλα βνεζάκαηα, ηφηε ε δηαλνκά ηνπο γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

εθΪζηνηε ηζρχνληα λφκν. Σν αθαδεκατθφ Ϋηνο 2008-09 δεκηνπξγάζεθαλ πνιιΪ πξνβιάκαηα 

θπξέσο ζην ρεηκεξηλφ εμΪκελν, θαζψο γηα πξψηε θνξΪ εθαξκφζηεθε ν λΫνο λφκνο γηα ηηο 

ιέζηεο ζπγγξακκΪησλ. 

Σν απνηΫιεζκα άηαλ νη θνηηεηΫο λα πξνκεζεπηνχλ ηα ζπγγξΪκκαηα 2-3 εβδνκΪδεο πξηλ απφ 

ηελ εμεηαζηηθά ηνπ Φεβξνπαξένπ. Ζ θαηΪζηαζε εμνκαιχλζεθε ζην εαξηλφ εμΪκελν θαη 

αλακΫλεηαη λα βειηησζεέ αθφκα πεξηζζφηεξν θαηΪ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2009-10. Ζ δηαλνκά ηνπο 

γέλεηαη απφ βηβιηνπσιεέα θαη ηνπο εθδνηηθνχο νέθνπο. 

Σν ζχλνιν ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηηο πνηθέιεο κνξθΫο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ 

δηαλΫκεηαη ζηνπο θνηηεηΫο. ΔηδηθΪ γηα ηα ζπγγξΪκκαηα ην πνζνζηφ πνηθέιιεη αλΪ κΪζεκα, ζε 

θακέα φκσο πεξέπησζε δελ εέλαη θΪησ απφ 75%, ελψ ν κΫζνο φξνο βξέζθεηαη πεξέπνπ ζην 

85% κε 90%. 

ε φια ηα καζάκαηα ζηα νπνέα δηαλΫκνληαη ζπγγξΪκκαηα ππΪξρεη βηβιηνγξαθηθά 

ππνζηάξημε. Ηδηαέηεξε κΫξηκλα ιακβΪλεηαη ψζηε ηα βηβιέα πνπ πξνηεέλνληαη λα ππΪξρνπλ ζηα 

ζπνπδαζηάξηα ηνπ Σκάκαηνο, αλ θαη δπζηπρψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξΫο δελ δηαηέζεληαη ζε 

αξθεηΪ αληέηππα ψζηε λα θαιχςνπλ ηε κεγΪιε δάηεζε πνπ ππΪξρεη. ΠΪλησο, Ϋρνπλ γέλεη θαη 

γέλνληαη δηαβάκαηα πξνο ηνπο εθδνηηθνχο νέθνπο λα δηαζΫηνπλ αξηζκφ δσξεΪλ αληηηχπσλ ζηα 

πνπδαζηάξηα γηα ηα βηβιέα, ησλ νπνέσλ πξνηεέλεηαη ε δηαλνκά απφ δηδΪζθνληεο ηνπ 

Σκάκαηνο. 

 

8. TMHMA ΦΠΦ 

(α) Γενικέρ ποιοηικέρ παπαηηπήζειρ (α) για ηην μέθοδο διδαζκαλίαρ και (β) για ηο 

πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ, οι οποίερ πποκύπηοςν από ηην ανάλςζη ηυν επυηημαηολογίυν 

πος ζςμπληπώνοςν οι θοιηηηέρ με βάζη ζσεηικά ζσόλια πος πεπιλαμβάνονηαι  ζηιρ «Δηήζιερ 

Δζυηεπικέρ Δκθέζειρ» ηυν οικείυν Τμημάηυν. 

Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Σν Σκάκα Φηινζνθέαο, Παηδαγσγηθάο, Φπρνινγέαο ζηνρεχεη ζηελ θαηΪξηηζε θηινιφγσλ 
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ΜΫζεο Δθπαέδεπζεο, νη νπνένη ζα Ϋρνπλ Ϊξηηα θηινινγηθά γλψζε αιιΪ θαη Ϊξηηα 

ςπρνπαηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά θαηΪξηηζε, φπσο απαηηνχλ ηα δεδνκΫλα ηεο επνράο. 

ΠξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέ απηφ θαηΪ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην Σκάκα Φ.Π.Φ. δξνκνιφγεζε ηελ 

αλακφξθσζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο  Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

Ζ δνκή, ε ζπλεθηηθόηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, χζηεξα κΪιηζηα απφ ηαθηηθΫο αλακνξθψζεηο ηνπ, εέλαη πξνζαξκνζκΫλεο, κε  ηε 

ζηαδηαθά εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ, πξνο ηηο απαηηάζεηο ηεο ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο θαη 

δηΫπνληαη απφ ζαθάλεηα θαη ζπλνρά. Δέλαη επέζεο πξνζαξκνζκΫλεο ζηηο λΫεο πξνδηαγξαθΫο 

ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ ΑΔΗ. ΤπΪξρνπλ καζάκαηα  θνξκνχ, επηινγάο, 

ζεκαηηθψλ θχθισλ θαη θαηεχζπλζεο, νξζνινγηθΪ δνκεκΫλα, κε απνηΫιεζκα νη θνηηεηΫο λα 

επηιΫγνπλ απηφ πνπ ηαηξηΪδεη ζηηο θιέζεηο θαη ζηα επηζηεκνληθΪ ηνπο ελδηαθΫξνληα.  

ΔπηπιΫνλ ην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Ϋρεη θαη εθαξκνζκΫλν 

ραξαθηάξα εθφζνλ ζπλδΫεη ηε ζεσξέα κε ηελ πξΪμε κε ηελ νξγΪλσζε θαη πξαγκαηνπνέεζε ηεο 

πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζε ζρνιεέα ηεο ΜΫζεο Δθπαέδεπζεο (γηα ηνπο θνηηεηΫο ηνπ 

Φ.Π.Φ.)  θαη ζε ΚΫληξα (γηα ηνπο θνηηεηΫο ηνπ πξνγξΪκκαηνο Φπρνινγέαο).  

Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ 

Ζ πξαθηηθά Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψ,λ αθνξΪ ζε εμακεληαέεο παξαθνινπζάζεηο δεηγκαηηθψλ 

δηδαζθαιηψλ θηινινγηθψλ καζεκΪησλ ζε δεκφζηα, θπξέσο, ζρνιεέα ηεο Αηηηθάο, νη νπνέεο 

αθνινπζνχληαη απφ ζρνιηαζκφ ηεο δηδαζθαιέαο θαη απφ ζπκπιάξσζε θπιιαδέσλ κε 

εξσηάζεηο ζρεηηθΫο κε ηελ νξγΪλσζε θαη δηεμαγσγά ηεο δηδαζθαιέαο. Ζ πξαθηηθά Ϊζθεζε ησλ 

θνηηεηψλ πεξηιακβΪλεη, επηπιΫνλ, ηελ πξαγκαηνπνέεζε αηνκηθψλ δηδαζθαιηψλ απφ ηνπο 

έδηνπο ηνπο θνηηεηΫο, νη νπνένη ζε ζπλεξγαζέα κε ηα αξκφδηα κΫιε ΓΔΠ πξνεηνηκΪδνληαη ζε  

θηινινγηθΪ γλσζηηθΪ αληηθεέκελα αιιΪ θαη ζε ζΫκαηα κεζνδνινγέαο ηεο δηδαζθαιέαο.  

Ζ πξαθηηθά Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ αμηνινγεέηαη απφ ηνλ επφπηε – ζπλνδφ θαη ε επέδνζε ησλ 

θνηηεηψλ ζ‘ απηάλ θαιχπηεη ην 50% ηεο ηειηθάο βαζκνινγέαο ηνπο ζην αληέζηνηρν κΪζεκα.  

Ζ πξαγκαηνπνέεζε ηεο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο πξνεηνηκΪδεη δηδαθηηθΪ ηνπο κειινληηθνχο 

θηινιφγνπο. πσο νη έδηνη νη θνηηεηΫο επηζεκαέλνπλ, ζε ζρεηηθΪ εξσηεκαηνιφγηα, ε πξαθηηθά 

Ϊζθεζε ζηα ζρνιεέα εέλαη Ϊθξσο ελδηαθΫξνπζα θαη νπζηαζηηθά. Σα αξκφδηα κΫιε ΓΔΠ 

επηζεκαέλνπλ, σζηφζν, απφ ηελ πιεπξΪ ηνπο ηελ αλΪγθε αλΪζεζεο ηεο νξγΪλσζεο ηεο 

Ϊζθεζεο ζε κφληκν πξνζσπηθφ (ΔΔΓΗΠ), ψζηε απηά λα ιεηηνπξγεέ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθΪ θαη πξνο φθεινο ησλ θνηηεηψλ. 

θνπφο ηεο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Φπρνινγέαο εέλαη ε 

εμνηθεέσζά ηνπο κε ηηο επαγγεικαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ςπρνιφγνπ, ε νπνέα επηηπγρΪλεηαη: 

(α) κε ηελ παξαηάξεζε ηνπ Ϋξγνπ επαγγεικαηηψλ ςπρνιφγσλ ζε πξαγκαηηθΫο ζπλζάθεο 

εξγαζέαο, θαη (β) κε ηελ πεξηνξηζκΫλεο Ϋθηαζεο Ϊζθεζε επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ππφ 

επνπηεέα, δειαδά κε ηελ επζχλε θαη θαζνδάγεζε πηζηνπνηεκΫλνπ επφπηε-ςπρνιφγνπ. Ζ 

πξαθηηθά Ϊζθεζε πξαγκαηνπνηεέηαη ζε δχν δηαθνξεηηθΪ ΚΫληξα (ηδξχκαηα θαη θνξεέο ηεο 

εθαξκνζκΫλεο ςπρνινγέαο) θαη δηαξθεέ 120 ψξεο (60 ψξεο ζε θΪζε ΚΫληξν). Αμηνινγεέηαη κε 

ηνπο ραξαθηεξηζκνχο «επηηπράο» ά «αλεπηηπράο». Ζ νξγΪλσζε θαη αθαδεκατθά επνπηεέα ηεο 

πξαθηηθάο Ϊζθεζεο Ϋρεη αλαηεζεέ απφ ηνλ ΣνκΫα Φπρνινγέαο ζηελ Δπηηξνπά Πξαθηηθάο 

Άζθεζεο. 

Σν  εμεηαζηηθό ζύζηεκα αθνινπζεέ ηηο βαζηθΫο γξακκΫο, φπσο απηΫο Ϋρνπλ δηακνξθσζεέ ηα 

ηειεπηαέα Ϋηε ζηα ειιεληθΪ ΑΔΗ. ΠεξηιακβΪλεη ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο (πξνθνξηθά 
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ά γξαπηά εμΫηαζε ζε ζπγθεθξηκΫλεο εξσηάζεηο απφ ζπγθεθξηκΫλα ζπγγξΪκκαηα  θαη ηηο 

παξαδφζεηο ηνπ θΪζε δηδΪζθνληνο), αιιΪ θαη Ϊιινπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, φπσο ε νξγΪλσζε 

πξνφδσλ επέδνζεο αιιΪ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο, πνπ βαζέδεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ θνηηεηά γηα δηδαζθαιέα ζε πξαγκαηηθΫο ζπλζάθεο ζρνιηθάο ηΪμεο. Γέλεη Ϋκθαζε 

ζηελ θξηηηθά αληηκεηψπηζε ηεο δηδαθηΫαο χιεο θαη φρη ζηελ απιά απνκλεκφλεπζε, εληζρχνληαο 

ηνλ επηζηεκνληθφ δηΪινγν. Δληζρχεηαη ε αλΪζεζε εξγαζηψλ ζηνπο θνηηεηΫο, νη νπνένη 

εηζΪγνληαη ηνηνπηνηξφπσο απφ ηνπο δηδΪζθνληεο ζηελ επηζηεκνληθά Ϋξεπλα θαη ησλ νπνέσλ νη 

εξγαζέεο ζπλππνινγέδνληαη  ζηελ ηειηθά βαζκνινγέα.  

χκθσλα κε φζα Ϋδεημαλ νη απαληάζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ κειψλ ΓΔΠ, αιιΪ θαη ησλ 

θνηηεηψλ πνπ ζπλεξγΪζηεθαλ,  ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ρξεηΪδεηαη θΪπνηα αλαζεψξεζε πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεγαιχηεξεο επηθνηλσλέαο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ 

δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ.  

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Σν Σκάκα Φ.Π.Φ. πξνζθΫξεη ηα εμάο 6 πξνγξΪκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ:  

 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε «Φηινζνθέα» 

 Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα: «Θεσξέα, ΠξΪμε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ»  

 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε «πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθφ 

Πξνζαλαηνιηζκφ».  

 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηδαθηηθά ΜαζεκΪησλ Δηδηθφηεηαο κε λΫεο 

ηερλνινγέεο».  

 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρνιηθά Φπρνινγέα».  

 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Κιηληθά Φπρνινγέα».  

Δπέζεο, ην Σκάκα Φ.Π.Φ. κεηΫρεη ζηα αθφινπζα ΓηαηκεκαηηθΪ ΜεηαπηπρηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα:  

1. Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Γηδαζθαιέαο ηεο Διιεληθάο σο 

Γεχηεξεο/ΞΫλεο Γιψζζαο κε ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ ΔΚΠΑ. 

2. Γηαηδξπκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Ζζηθά Φηινζνθέα», ζε 

ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Πεινπνλλάζνπ.  

Ζ δνκή, ε ζπλεθηηθόηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ΠξνγξακκΪησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, χζηεξα κΪιηζηα απφ ηαθηηθΫο αλακνξθψζεηο ηνπο, εέλαη πξνζαξκνζκΫλεο, κε ηε 

ζηαδηαθά εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ, πξνο ηηο απαηηάζεηο ηεο ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο θαη 

δηΫπνληαη απφ ζαθάλεηα θαη ζπλνρά. ηα ζπκπεξΪζκαηα απηΪ θαηΫιεμε ε ΟΜΔΑ, χζηεξα απφ 

ζρεηηθΫο ζπδεηάζεηο  κε κΫιε ΓΔΠ, θαζψο θαη θνηηεηΫο  ηνπ Σκάκαηνο, αιιΪ θαη απφ ηελ 

επεμεξγαζέα ησλ απαληάζεσλ πνπ  δφζεθαλ ζηα ζρεηηθΪ εξσηεκαηνιφγηα. Δπηζεκαέλεηαη, φηη ε 

δνκά, ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ΠξνγξακκΪησλ εέλαη πξνζαξκνζκΫλεο ά 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο λΫεο πξνδηαγξαθΫο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ ΑΔΗ.  

Σν εμεηαζηηθό ζύζηεκα δέλεη Ϋκθαζε ζηελ θξηηηθά αληηκεηψπηζε ηεο δηδαθηΫαο χιεο θαη φρη 

ζηελ απιά απνκλεκφλεπζε θαη εληζρχεη ηνλ επηζηεκνληθφ δηΪινγν. Δληζρχεη ηελ αλΪζεζε 

εξγαζηψλ ζηνπο θνηηεηΫο, νη νπνένη εηζΪγνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο ζηελ επηζηεκνληθά 
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Ϋξεπλα, θαη ησλ νπνέσλ νη εξγαζέεο ζπλππνινγέδνληαη  ζηελ ηειηθά βαζκνινγέα. Οη 

θνηηεηΫο/ηξηεο ππνρξεψλνληαη λα εθπνλάζνπλ πηπρηαθά εξγαζέα ζε ζπλεξγαζέα κε ηνπο 

δηδΪζθνληεο, γεγνλφο πνπ ζπκβΪιιεη ζηελ  νπζηαζηηθά αμηνιφγεζά ηνπο. ΔπηπιΫνλ, ζην 

πιαέζην ησλ Μεηαπηπρηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ θαη πξνθεηκΫλνπ λα ιεθζεέ ν ηέηινο ζπνπδψλ 

νξγαλψλεηαη θαη πινπνηεέηαη θαη πξαθηηθά Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε αξκφδηνπο θαη αλΪινγνπο 

κε ηελ εθΪζηνηε ζεκαηηθά επηζηεκνληθά πεξηνρά Οξγαληζκνχο, Φνξεέο ά ΚΫληξα.  

πσο νη έδηνη νη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο απαληνχλ ζε ζρεηηθΪ εξσηεκαηνιφγηα, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, εέλαη ηδηαέηεξα επραξηζηεκΫλνη απφ ην επέπεδν 

ζπνπδψλ, ηελ νξγΪλσζε ησλ ζπνπδψλ αιιΪ θαη ηηο επαγγεικαηηθΫο πξννπηηθΫο θαη 

δπλαηφηεηεο, πνπ ηνπο πξνζθΫξνληαη κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπο 

ζπνπδψλ. Σα κΫιε ΓΔΠ, εμΪιινπ, πνπ δηδΪζθνπλ ζηα ΜεηαπηπρηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ηνπ 

Σκάκαηνο επηζεκαέλνπλ, ζε ζρεηηθΪ εξσηεκαηνιφγηα αιιΪ θαη ζπλεληεχμεηο φηη ην επέπεδν 

ζπνπδψλ θαη ηα πξνγξΪκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εέλαη ζχγρξνλα θαη ππνβνεζνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθά απνθαηΪζηαζε ησλ πηπρηνχρσλ. 

Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ 

Ζ νξγΪλσζε θαη εθαξκνγά ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ θξέλεηαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηνπο 

γεληθνχο αιιΪ θαη εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ Σκάκαηνο θαη παξΪιιεια ηδηαέηεξα επηηπράο, δηφηη:  

 ε θΪζε αληηθεέκελν δηδαζθαιέαο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ 

ηνπ Σκάκαηνο, ππΪξρεη ζαθάλεηα δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ.  

 Σα αληηθεέκελα δηδαζθαιέαο εέλαη ζχγρξνλα θαη ζχκθσλα κε ηηο αλΪ θιΪδν θαη 

γλσζηηθά πεξηνρά επηζηεκνληθΫο εμειέμεηο. 

 Σν δηδαθηηθφ Ϋξγν ππνβνεζεέηαη θαη ππνζηεξέδεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθΪ 

γξακκαηεηαθΪ θαη δηνηθεηηθΪ. Γηα λα γέλεη απηφ ιεηηνπξγεέ ε θεληξηθά, εληαέα γξακκαηεέα 

ηνπ Σκάκαηνο θαζψο θαη επηκΫξνπο γξακκαηεέεο, Σνκεέο, φπσο νλνκΪδνληαη, αληέζηνηρεο 

ζηνλ αξηζκφ θαη ηελ νλνκαζέα κε ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Σκάκαηνο: ΣνκΫαο 

Φηινζνθέαο, ΣνκΫαο Παηδαγσγηθάο, ΣνκΫαο Φπρνινγέαο. 

 ΤπΪξρεη αγαζηά ζπλεξγαζέα, αλΪκεζα ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη θνηηεηΫο. 

 Οη απαηηνχκελεο αλΪ γλσζηηθφ αληηθεέκελν ψξεο δηδαζθαιέαο ζπκπιεξψλνληαη, 

αθφκα θαη αλ ρξεηαζηεέ παξΪηαζε ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο, φπσο ζπλΫβε θαηΪ ην 

αθαδεκατθφ Ϋηνο 2007-2008.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα ηπρφλ πξνβιάκαηα, πνπ δεκηνπξγνχλ Ϊιινηε ε αλεπΪξθεηα ηεο 

πιηθνηερληθάο ππνδνκάο θαη Ϊιινηε ε κε νκαιά ιεηηνπξγέα ηεο εθπαηδεπηηθάο δηαδηθαζέαο (π.ρ. 

θαηαιάςεηο, ζπκκεηνρά ζε απεξγηαθΫο θηλεηνπνηάζεηο θ.η.ι.) λα κελ απνβαέλνπλ εηο βΪξνο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ. 

Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

Σν Σκάκα Φηινζνθέαο, Παηδαγσγηθάο, Φπρνινγέαο ιεηηνπξγεέ απφ ην 1985. Ζ πνιπεηάο 

ιεηηνπξγέα ηνπ κεηαμχ ησλ Ϊιισλ Ϋρεη δηαζθαιέζεη ηελ Ϋληαμε ζ‘ απηφ εμεηδηθεπκΫλνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (κειψλ ΓΔΠ θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ βΪζεη ηνπ Π.Γ. 407/80), ην 

νπνέν αληεπεμΫξρεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθΪ ζηηο αλΪγθεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ 
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πνπδψλ θαη ζην γεληθφηεξν ζηνρνζεηηθφ πιαέζην ηνπ Σκάκαηνο.  

Χζηφζν, θξέλεηαη απαξαέηεηε ε Ϋγθξηζε γηα πεξαηηΫξσ πξνθεξχμεηο κειψλ ΓΔΠ δεδνκΫλνπ 

φηη ην Σκάκα ζεξαπεχεη ηξεηο, ζπγγελεέο κελ, απηφλνκεο δε, επηζηεκνληθΫο πεξηνρΫο. 

ΑπνηΫιεζκα απηνχ εέλαη φηη ην Σκάκα νθεέιεη λα αληαπνθξέλεηαη ζηηο επηζηεκνληθΫο απαηηάζεηο 

θαη ησλ ηξηψλ θαηεπζχλζεψλ ηνπ, λα ελζσκαηψλεη ζ‘ απηΫο θαη λα εθαξκφδεη ζην πιαέζηφ ηνπο 

ηα εθΪζηνηε ζχγρξνλα επηζηεκνληθΪ δεδνκΫλα θαη λα πξνζθΫξεη Ϊξηηα θαηΪξηηζε ζηνπο 

θνηηεηΫο ηνπ. Μφλν κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζεκαηηθάο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ, πνπ 

δηδΪζθνληαη ζ‘ απηφ, ην Σκάκα ζα θαηνρπξψζεη ηελ επηζηεκνληθά ηνπ ηαπηφηεηα, ζα βειηηψζεη 

ηηο επηδφζεηο ηνπ θαη ζα πινπνηάζεη επηηπρψο ην ζθνπνζεηηθφ θαη ζηνρνζεηηθφ ηνπ πιαέζην.  

Οη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο, πξνπηπρηαθνέ θαη κεηαπηπρηαθνέ, δειψλνπλ ηθαλνπνηεκΫλνη απφ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζρεηηθΪ εξσηεκαηνιφγηα.  

Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο 

Πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απφ πιεπξΪο ησλ δηδαζθφλησλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθΪ 

εξσηεκαηνιφγηα ζηα νπνέα απΪληεζαλ νη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο.  

Ζ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηΪ ηνπο, θξέλεηαη αθελφο βΪζεη ηνπ κεγΪινπ αξηζκνχ ησλ 

θνηηεηψλ, νη νπνένη εέλαη παξφληεο ζηα καζάκαηα θαη κΪιηζηα φρη απιψο σο θπζηθά παξνπζέα 

αιιΪ σο ζπκκεηΫρνληα νπζηαζηηθΪ Ϊηνκα θαη αθεηΫξνπ βΪζεη ησλ πνζνζηψλ επηηπρέαο ησλ 

πηπρηνχρσλ ηνπ Σκάκαηνο ζην δηαγσληζκφ θηινιφγσλ ηνπ ΑΔΠ.  

Χζηφζν, πξΫπεη λα επηζεκαλζεέ φηη, ν κεγΪινο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ζπρλΪ ζηεξεέ απφ ηε 

δηδαθηηθά δηαδηθαζέα ηε δπλαηφηεηα αμηνπνέεζεο αξρψλ θαη ηερληθψλ, φπσο ε ζπλεξγαηηθά 

κΪζεζε, ε αμηνπνέεζε ηνπ δηαιφγνπ, ε εμαηνκέθεπζε ηεο δηδαζθαιέαο.  

Κξέλεηαη απαξαέηεηε ε εμαζθΪιηζε πιηθνηερληθάο ππνδνκάο (π.ρ. αέζνπζεο δηδαζθαιέαο), ε 

νπνέα, ζε ζπλδπαζκφ κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ΓΔΠ, ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγέαο κηθξφηεξσλ αξηζκεηηθΪ ηκεκΪησλ, ηα νπνέα ζα εέλαη πην επΫιηθηα σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα αμηνπνέεζεο κεζφδσλ θαη ηερληθψλ κΪζεζεο θαη δηδαζθαιέαο. 

(β) Αναθοπά ζε μεθόδοςρ,  σπήζη νέυν ηεσνολογιών, βοηθήμαηα/ζςγγπάμμαηα  

Βαζκόο ζύλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα 

Ζ ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιέαο κε ηελ Ϋξεπλα ζεσξεέηαη ηθαλνπνηεηηθά. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη κε 

δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο αθνξΪ ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ζπλδπαζκφ ηεο δηδαζθαιέαο κε 

αληηθεέκελα θαη ζΫκαηα πξνζσπηθψλ εξεπλψλ ησλ δηδαζθφλησλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ 

Οδεγφ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο. Ο δεχηεξνο αθνξΪ ζηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγέα εηδηθψλ 

Δξγαζηεξέσλ θαη ΚΫληξσλ, ηα νπνέα ππνζηεξέδνπλ ηε δηδαζθαιέα θαη ζπκβΪιινπλ ζηε 

ζχλδεζε ηεο ζεσξέαο κε εξεπλεηηθΪ δεδνκΫλα.  

Ζ παξαπΪλσ δηαπέζησζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Σκάκαηνο θαη απφ ηνπο θνηηεηΫο, πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο, ζε ζρεηηθΪ 

εξσηεκαηνιφγηα αιιΪ θαη ζε ζρεηηθΫο ζπλεληεχμεηο. 

Βαζκόο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ 

Σν Σκάκα θαη φιεο νη ππεξεζέεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο ηερλνινγέεο πιεξνθνξηθάο 

θαη επηθνηλσλέαο. ιεο νη αέζνπζεο δηδαζθαιέαο εέλαη εμνπιηζκΫλεο  πιηθνηερληθΪ θαη 
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ηερλνινγηθΪ, φπσο δηαπέζησζαλ ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο απφ ηελ επηηφπηα επέζθεςά ηνπο.  

ΔπηπιΫνλ, ιεηηνπξγεέ Τπνινγηζηηθφ ΚΫληξν, ε Ϋδξα ηνπ νπνένπ βξέζθεηαη ζηελ 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, ην νπνέν κεξηκλΪ γηα ηε δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, ππεξεζηψλ 

ηειεκαηηθάο (π.ρ ηειεδηΪζθεςεο), ηειεθσληθΫο ζπλδΫζεηο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν, 

πιεξνθνξηαθΪ ζπζηάκαηα ππνζηάξημεο (π.ρ γξακκαηεέαο) θ.η.ι.  

Σα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο εέλαη ζχγρξνλα θαη ηθαλνπνηεηηθνχ 

επηζηεκνληθνχ πεξηερνκΫλνπ.  

Ζ βηβιηνζάθε ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ηξεηο Σνκεέο ηνπ Σκάκαηνο, φπσο θαηΫδεημε ε επηηφπηα 

Ϋξεπλα ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο Δζσηεξηθάο Αμηνιφγεζεο, εέλαη ελεκεξσκΫλε επηζηεκνληθΪ 

θαη δηαζΫηεη ζχγρξνλα θαη πνιιΪ ζε αξηζκφ βηβιέα θαη πεξηνδηθΪ, κε πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα 

αληέηππα πνιιΫο θνξΫο, ψζηε νη θνηηεηΫο λα κπνξνχλ λα αληεπεμΫξρνληαη ζηηο απαηηάζεηο ηεο 

χιεο ησλ δηδαζθνκΫλσλ καζεκΪησλ ζε ζπλδπαζκφ, βΫβαηα, κε ην θχξην δηδαθηηθφ βνάζεκα.  

ΔπηπιΫνλ αμηνπνηεέηαη ζε αξθεηΪ ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ε ειεθηξνληθάο κνξθάο παξνρά 

ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ κειΫηεο ζπο θνηηεηΫο. 

Οπσζδάπνηε φκσο, ηα εθπαηδεπηηθΪ βνεζάκαηα πξΫπεη ζπλερψο λα εκπινπηέδνληαη κε λΫα 

θαη λα εθζπγρξνλέδνληαη σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθά ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξέλνληαη 

πιεξΫζηεξα ζηα δηδαζθφκελα καζάκαηα θαη ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν πνπ απηΪ ζεξαπεχνπλ. 

(γ) Αναθοπά ζε ππυηοηςπίερ και καλέρ ππακηικέρ 

Τπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο 

ην Σκάκα ιεηηνπξγεέ απφ ην 1990 ην Δξγαζηάξην Φπρνινγηθάο πκβνπιεπηηθάο Φνηηεηψλ, 

ην νπνέν παξΫρεη Ϊκεζε ςπρνθνηλσληθά ππνζηάξημε ζε φινπο ηνπο θνηηεηΫο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Αζελψλ, δηεξεπλΪ θαη αμηνινγεέ ηα ςπρνθνηλσληθΪ πξνβιάκαηα ησλ θνηηεηψλ κΫζσ 

επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ, αλαπηχζζεη πξνγξΪκκαηα ςπρνθνηλσληθάο παξΫκβαζεο γηα ην 

θνηηεηηθφ πιεζπζκφ θαη ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϊζθεζε θαη ηελ εθπαέδεπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ Κιηληθάο Φπρνινγέαο. ην εξγαζηάξην ππεξεηνχλ κέα Κιηληθά Φπρνιφγνο θαη Ϋλα 

κΫινο Δ.Σ.Δ.Π., ελψ ζεκαληηθΫο ππεξεζέεο πξνζθΫξνπλ εζεινληηθΪ ζε απηφ κεηαπηπρηαθνέ 

θνηηεηΫο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Κιηληθάο Φπρνινγέαο θαζψο θαη πνιινέ θιηληθνέ ςπρνιφγνη θαη 

εξεπλεηΫο. 

Σα ΠξνγξΪκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαηαβΪιινπλ ηδηαέηεξεο πξνζπΪζεηεο γηα ηελ 

εμαζθΪιηζε ππνηξνθηψλ ά ρξεκαηηθάο ελέζρπζεο γηα εθεέλνπο ηνπο θνηηεηΫο πνπ αξηζηεχνπλ 

ζηε επέδνζε θαη ην άζνο θαη αληηκεησπέδνπλ νηθνλνκηθΫο δπζθνιέεο. 

Κηλεηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ θνηηεηώλ 

Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο αθνξΪ θπξέσο 

ζηηο αληαιιαγΫο ζην πιαέζην ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκΪησλ. ‘ απηφ ην επέπεδν ε 

θηλεηηθφηεηΪ ηνπο θξέλεηαη ηθαλνπνηεηηθά, δεδνκΫλνπ φηη ππΪξρεη αληαπφθξηζε απφ ηελ πιεπξΪ 

καο γηα κεηΪβαζε ζε ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ παξΪιιεια αξθεηνέ εέλαη νη θνηηεηΫο αιιΪ θαη ηα 

κΫιε ΓΔΠ απφ ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ εθδειψλνπλ ελδηαθΫξνλ θαη κεηαβαέλνπλ ζην Σκάκα 

καο. 

Ζ παξαπΪλσ δηαπέζησζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

Σκάκαηνο θαη απφ ηνπο θνηηεηΫο, πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο, ζε ζρεηηθΪ 
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εξσηεκαηνιφγηα αιιΪ θαη ζε ζρεηηθΫο ζπλεληεχμεηο. 

πκπέξαζκα: Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ,  αληαπνθξέλεηαη κε επηηπρέα ζηηο 

απμεκΫλεο απαηηάζεηο ηνπ δηεζλνχο αθαδεκατθνχ πεξηβΪιινληνο. Δέλαη πνιχ θαιΪ 

πξνζαξκνζκΫλν ζηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο γηα ηε ιεηηνπξγέα ησλ ΑΔΗ, νη 

νπνέεο  πξνηΪζζνπλ ηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκέα. Οη απφθνηηνέ καο, πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπλερέζνπλ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζην εμσηεξηθφ δελ ζπλαληνχλ θαηΪ θαλφλα πξνβιάκαηα θαη ην 

αθαδεκατθφ Ϋξγν πνπ ζπληειεέηαη ζην Σκάκα αλαγλσξέδνληαη εληφο θαη εθηφο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο.  

Ο πςειφο βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο 

ζηα ζχγρξνλα, δηεζλά θαη επξσπατθΪ δεδνκΫλα, πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αληηζηνέρεζε κε 

επξσπατθΪ, αλΪινγα πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ, ζηελ νπνέα πξνβαέλνπλ ηα αξκφδηα κΫιε ΓΔΠ 

γηα ηηο αληαιιαγΫο ησλ θνηηεηψλ ζην πιαέζην ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ERASMUS. 

 

9.  ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ  

Α) Γενικέρ ποιοηικέρ παπαηηπήζειρ (α) για ηην μέθοδο διδαζκαλίαρ και (β) για ηο πεπιεσόμενο 

ηος μαθήμαηορ, οι οποίερ πποκύπηοςν από ηην ανάλςζη ηυν επυηημαηολογίυν πος 

ζςμπληπώνοςν οι θοιηηηέρ με βάζη ζσεηικά ζσόλια πος πεπιλαμβάνονηαι  ζηιρ «Δηήζιερ 

Δζυηεπικέρ Δκθέζειρ» ηυν οικείυν Τμημάηυν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ηόρνη ησλ Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο  

Σν Σκάκα πεξηιακβΪλεη δχν Σνκεέο, ηνλ ΣνκΫα Γιψζζαο-Γισζζνινγέαο θαη ηνλ ΣνκΫα 

Λνγνηερλέαο-Πνιηηηζκνχ, θαη πξνζθΫξεη ηε δπλαηφηεηα εμεηδέθεπζεο ζηo πιαέζηo δχν 

Καηεπζχλζεσλ πνπδψλ: Καηεχζπλζε Γιψζζαο-Γισζζνινγέαο θαη Καηεχζπλζε Λνγνηερλέαο-

Πνιηηηζκνχ. Σν Πηπρέν Διιεληθάο θαη Αγγιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο πνπ ρνξεγεέ ην Σκάκα 

εέλαη εληαέν θαη γηα ηηο δχν Καηεπζχλζεηο θαη Ϋρεη δηεπηζηεκνληθφ θαη δηαθιαδηθφ ραξαθηάξα κε 

Ϋκθαζε ζηηο αγγιηθΫο ζπνπδΫο. Σα καζάκαηα ησλ δχν ηνκΫσλ δηδΪζθνληαη θαη εμεηΪδνληαη 

ζηελ αγγιηθά γιψζζα. 

Σν πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ΣνκΫα Γιψζζαο-Γισζζνινγέαο επηθεληξψλεηαη 

ζηε κειΫηε ηεο αγγιηθάο γιψζζαο, ηεο κεηΪθξαζεο (αγγιηθά-ειιεληθά γιψζζα), ηεο 

ζεσξεηηθάο θαη εθαξκνζκΫλεο γισζζνινγέαο θαη ηεο δηδαθηηθάο, ελψ ηνπ ΣνκΫα Λνγνηερλέαο-

Πνιηηηζκνχ επηθεληξψλεηαη ζηε κειΫηε ηεο αγγιφθσλεο ινγνηερλέαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο 

ζεσξέαο θαη θξηηηθάο ηεο ινγνηερλέαο θαη ηεο ζπγθξηηηθάο ινγνηερλέαο. Ο θΪζε ηνκΫαο 

απνθαζέδεη ηελ θαηαλνκά ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ ησλ καζεκΪησλ θαηεχζπλζάο ηνπ ζην 

πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζχκθσλα κε ηα γλσζηηθΪ πεδέα πνπ ζεξαπεχεη.  

Γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ην ΣΑΓΦ ζπλεξγΪδεηαη θαη 

κε Ϊιια Σκάκαηα ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο, θαη εηδηθφηεξα κε ην Σκάκα Φηινινγέαο, ην Σκάκα 

Ηζηνξέαο θαη Αξραηνινγέαο, ην Σκάκα Φηινζνθέαο, Παηδαγσγηθάο θαη Φπρνινγέαο θαη ην Σκάκα 

Ηηαιηθάο θαη Ηζπαληθάο Φηινινγέαο. Σα Σκάκαηα απηΪ παξΫρνπλ ζηνπο/ζηηο θνηηεηΫο/ηξηεο 

καζάκαηα κε αληηθεέκελν ηελ ειιεληθά ινγνηερλέα, ηνλ ειιεληθφ θαη γεληθφηεξα ηνλ επξσπατθφ 

πνιηηηζκφ, ηε γισζζνινγέα, ηελ εθπαέδεπζε, ηελ παηδαγσγηθά θαη ηελ ςπρνινγέα. Σα καζάκαηα 

ηα νπνέα πξνζθΫξνπλ ηα ηκάκαηα απηΪ (πιελ ηνπ ηκάκαηνο Ηηαιηθάο θαη Ηζπαληθάο) 
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δηδΪζθνληαη θαη εμεηΪδνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα.  

Ζ δηεπηζηεκνληθά θπζηνγλσκέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ θαη ε δηακφξθσζά ηνπ 

ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθΪ πεδέα ησλ δπν ηνκΫσλ εμππεξεηνχλ ηελ ζεκεξηλά απνζηνιά ηνπ 

Σκάκαηνο. ΔπηηξΫπνπλ ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη δεκηνπξγηθνχ ζπλδπαζκνχ 

ησλ παξαπΪλσ δηεπηζηεκνληθψλ γλσζηηθψλ πεδέσλ πνπ δηεπξχλνπλ ηηο επαγγεικαηηθΫο 

επηινγΫο ησλ απνθνέησλ θαη ηηο πξννπηηθΫο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ.  

Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ 

Ζ χιε θαη νη ζηφρνη ησλ καζεκΪησλ, ε κΫζνδνο αμηνιφγεζεο θαη ηα ζπγγξΪκκαηα 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο/ηηο θνηηεηΫο/ηξηεο ζηελ αξρά ηνπ εμακάλνπ κε ηε δηαλνκά ελεκεξσηηθνχ 

θπιιαδένπ (syllabus) ζην κΪζεκα θαη κε ηελ ειεθηξνληθά ηΪμε, φηαλ απηά ππΪξρεη. 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκΪησλ ηεξεέηαη απζηεξΪ. Ζ νξζνινγηθά νξγΪλσζε θαη 

δνκά ηνπ επηηξΫπνπλ ζηνπο/ηηο θνηηεηΫο/ηξηεο ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ καζεκΪησλ ηνπ 

εμακάλνπ ζην νπνέν εέλαη εγγεγξακκΫλνη/εο. Γελ παξαθνινπζνχλ πΪλσ απφ δπν καζάκαηα 

εκεξεζέσο.  

ια ηα κΫιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκάκαηνο δηδΪζθνπλ καζάκαηα πνπ  

εκπέπηνπλ ζην ζηελφ ά επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδέν θαη φια, αλεμαξηάησο βαζκέδνο, 

δηδΪζθνπλ ηα βαζηθΪ εηζαγσγηθΪ καζάκαηα. 

Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

Σν απηφλνκν δηδαθηηθφ Ϋξγν επηηειεέηαη απφ κΫιε ΓΔΠ θαη δηδΪζθνληεο/νπζεο κε ζχκβαζε 

ΝΠ 407/80 ελψ επηηεξνχκελν απφ κΫιε ΓΔΠ δηδαθηηθφ θξνληηζηεξηαθφ Ϋξγν αλαιακβΪλνπλ θαη 

απνζπαζκΫλνη/εο θαζεγεηΫο/ηξηεο απφ ηελ ΠξσηνβΪζκηα θαη ΓεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε. Σα 

κΫιε ΓΔΠ δηδΪζθνπλ Ϋμη ψξεο εβδνκαδηαέα ζην ΠΠ ελψ νη κηζνέ πξνζθΫξνπλ καζάκαηα θαη 

ζην ΠΜ ηνπ ηκάκαηνο ά ζε πξνγξΪκκαηα Ϊιισλ ηκεκΪησλ. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

αμηνινγεέηαη ζηα πεξηζζφηεξα καζάκαηα απφ ηνπο/ηηο θνηηεηΫο/ηξηεο κε ηελ αλψλπκε 

ζπκπιάξσζε εξσηεκαηνινγένπ ά κΫζα απφ ζπδεηάζεηο πνπ γέλνληαη ζην ηΫινο ηνπ εμακάλνπ 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκΫλσλ θαη δηδαζθφλησλ. Οη εξσηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ αθνξνχλ 

ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπγγξακκΪησλ θαη ηνπ ππφινηπνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ δηαλΫκεηαη, ηελ νξγΪλσζε ηνπ καζάκαηνο, ηνλ βαζκφ επέηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ, ηελ 

επηθνηλσλέα κε ηνλ/ηελ δηδΪζθσλ/νπζα. Σα απνηειΫζκαηα αμηνπνηνχληαη ζπκβΪιινληαο ζηελ 

αλαδηακφξθσζε ηνπ παξερφκελνπ δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ εθ‘ φζνλ ν/ε  δηδΪζθσλ/νπζα θξέλεη φηη 

δηθαηνινγεκΫλα ην δεηνχλ νη θνηηεηΫο/ηξηεο. Ζ χιε ησλ καζεκΪησλ επηθαηξνπνηεέηαη αλ ππΪξρεη 

εθπαηδεπηηθφο ά επηζηεκνληθφο ιφγνο φπνηε δηδΪζθεηαη ην κΪζεκα θαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε 

ησλ δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ/ηξηψλ.   

Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο 

ια ηα καζάκαηα ηνπ ΠΠ πνπ πξνζθΫξνληαη απφ ην Σκάκα πεξηγξΪθνληαη ζηνλ ηζηφηνπν 

ηνπ Σκάκαηνο www.enl.uoa.gr φπσο θαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ. Σν δηδαθηηθφ εμΪκελν 

νινθιεξψλεηαη κε 13 εβδνκαδηαέα ηξέσξα καζάκαηα. ια ηα καζάκαηα ρξεζηκνπνηνχλ 

πνιιαπιά βηβιηνγξαθέα (κΫζσ εκεηψζεσλ πνπ εθδέδνληαη απφ ην ΔΚΠΑ θαη ζπγγξακκΪησλ 

πνπ παξαγγΫιλνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ) θαη ηα πεξηζζφηεξα αμηνινγνχληαη 

απφ ηνπο/ηηο θνηηεηΫο/ηξηεο. ην θΪζε κΪζεκα αληηζηνηρνχλ 3 ΓΜ θαη αλΪινγεο ΠηζησηηθΫο 

ΜνλΪδεο (ECTS). 

http://www.enl.uoa.gr/
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Δπέζεο, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο 2009-2010 ιεηηνχξγεζαλ 

ζπκπιεξσκαηηθΫο εθπαηδεπηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζε γισζζηθΪ καζάκαηα θνξκνχ θαη επηινγάο. 

πγθεθξηκΫλα, νξγαλψζεθαλ εηδηθΪ ζεκηλΪξηα γηα γισζζηθά θαηΪξηηζε, γηα ηελ αλΪπηπμε 

δεμηνηάησλ εμαηνκηθεπκΫλεο γισζζηθάο κειΫηεο θαη απηνεθπαέδεπζεο, θαη γηα ηελ νξγΪλσζε 

επαγγεικαηηθνχ-εθπαηδεπηηθνχ πνξηθφιην. Σα καζάκαηα ΜεηΪθξαζεο, Αγγιηθάο Φσλεηηθάο θαη 

Παξαγσγάο Πξνθνξηθνχ Λφγνπ ζπκπιεξψζεθαλ κε θξνληηζηάξηα νιηγΪξηζκσλ νκΪδσλ, ελψ 

νη δξαζηεξηφηεηεο ζηα καζάκαηα ηεο ινγνηερλέαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ αθνξνχλ ηε ρξάζε 

νπηηθν-αθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ εμΪζθεζε ζηε κεζνδνινγέα Ϋξεπλαο θαη ζπγγξαθά 

εξεπλεηηθάο εξγαζέαο. 

Αμηνιόγεζε ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ 

ε αξθεηΪ κεγΪιν αξηζκφ καζεκΪησλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ ελαιιαθηηθνέ ηξφπνη αμηνιφγεζεο 

ζπκπιεξσκαηηθΪ ηεο ηειηθάο γξαπηάο εμΫηαζεο, φπσο: 

 ΔλδηΪκεζα ά πνιιαπιΪ δηαγσλέζκαηα πνπ πξνηξΫπνπλ ηνπο/ηηο θνηηεηΫο/ηξηεο 

λα κειεηνχλ θαζ‘ φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ εμακάλνπ. 

 Γηαγσλέζκαηα αλνηθηνχ βηβιένπ γηα λα απνζαξξχλεηαη ε απνκλεκφλεπζε.  

 ΠξνθνξηθΫο παξνπζηΪζεηο γηα λα θαιιηεξγεέηαη ε δπλαηφηεηα ηεο δεκφζηαο 

εθθνξΪο ηνπ ιφγνπ. 

 ΔξεπλεηηθΫο εξγαζέεο ψζηε λα αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθά ζθΫςε θαη νη ηερληθΫο ηεο 

αθαδεκατθάο γξαθάο.  

Οη παξαπΪλσ ελαιιαθηηθνέ ηξφπνη αμηνιφγεζεο Ϋγηλαλ εθηθηνέ κε ηε βνάζεηα ησλ 

απνζπαζκΫλσλ θαζεγεηψλ ζην Σκάκα απφ ηελ πξσηνβΪζκηα θαη δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε. 

Με ηελ αμηνπνέεζε ησλ απνζπαζκΫλσλ θαζεγεηψλ, νη νπνένη πξνζΫθεξαλ βνεζεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ θαη δηδαθηηθφ Ϋξγν κεηΪ ηελ εθπαέδεπζά ηνπο απφ κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο, 

θαηΫζηε δπλαηά ε δεκηνπξγέα κηθξφηεξσλ ηΪμεσλ, ζπλζάθε πνπ επηηξΫπεη ηε ζπδάηεζε, ηε 

ζηελά παξαθνινχζεζε ηνπ/ηεο θΪζε θνηηεηά, θαη ηελ αλΪζεζε εξγαζηψλ.  

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

α) Δηδέθεπζε: ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΛΧΟΛΟΓΗΑ 

β) Δηδέθεπζε: ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ  

Ζ χιε ηνπ θΪζε καζάκαηνο νξγαλψλεηαη απφ ηνλ/ηελ δηδΪζθνληα/νπζα αιιΪ ζπληνλέδεηαη 

απφ ηνλ αληέζηνηρν ΣνκΫα, φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ηνπ ΠΜ. Μέα 

θνξΪ αλΪ δηδαθηηθφ εμΪκελν, ν αληέζηνηρνο ΣνκΫαο ζπδεηΪ γηα ηα καζάκαηα ηνπ ΠΜ, 

πξνθεηκΫλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ επηθαιχςεηο ά/θαη ππεξβνιηθά Ϋθηαζε ηεο χιεο. Πξνο ην 

παξφλ δελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκΪησλ. Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα 

πηζησηηθψλ κνλΪδσλ (ECTS). 

Οη επηκΫξνπο αμηνινγάζεηο θΪζε καζάκαηνο απφ ηνπο/ηηο θνηηεηΫο/ηξηεο θαηΪ ηελ πξψηε 

δηεηέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο Ϋδεημαλ φηη α) σο πξνο ηελ επηθΪιπςε, ην ζχζηεκα ειΫγρνπ εέλαη 

απφιπηα επηηπρΫο, δεδνκΫλνπ φηη δελ ζεκεηψζεθε θακέα επηθΪιπςε θαη β) ππάξρε αλΪγθε 

πεξηνξηζκνχ θαη αλαθαηΪηαμεο ηεο χιεο ζε ηΫζζεξα καζάκαηα, ε νπνέα θαη πινπνηάζεθε θαηΪ 

ηε δεχηεξε δηεηέα. Γηα ηελ Δηδέθεπζε ΔθαξκνζκΫλε Γισζζνινγέα κεξέδα ησλ δηδαζθνκΫλσλ 
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Ϋθξηλε φηη ρξεηΪδνληαη πηζαλψο θαη νξηζκΫλα πην «πξαθηηθΪ» καζάκαηα ά ζε νξηζκΫλα 

καζάκαηα πνπ άδε πξνζθΫξνληαη λα δέλεηαη κεγαιχηεξε Ϋκθαζε ζηελ πξαθηηθά εθαξκνγά.  

To εμεηαζηηθό ζύζηεκα 

Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηα επηκΫξνπο καζάκαηα ηνπ ΠΜ 

απνθαζέδεηαη απφ ηα κΫιε ΓΔΠ πνπ ηα δηδΪζθνπλ θαη πξνζδηνξέδεηαη ζηελ πεξηγξαθά ηνπ 

θΪζε καζάκαηνο, ε νπνέα πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ. Χο γεληθά αξρά ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επέδνζεο θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα φια ηα καζάκαηα ηζρχεη φηη ν ηειηθφο βαζκφο 

βαζέδεηαη ζην ζπλππνινγηζκφ δχν ηνπιΪρηζηνλ αλεμΪξηεησλ βαζκνινγηθψλ πεγψλ (π.ρ. 

εξεπλεηηθΫο εξγαζέεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ εμακάλνπ, γξαπηΫο ά πξνθνξηθΫο εμεηΪζεηο, 

πξνθνξηθΫο παξνπζηΪζεηο θαη Ϊιιεο εξεπλεηηθΫο ά εθπαηδεπηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο). KαηΪ ηελ 

ηξΫρνπζα δηεηέα ιεηηνπξγέαο ηνπ ΠΜ  εθαξκφζηεθαλ νη αθφινπζνη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ζηα 

επηκΫξνπο καζάκαηα: εξεπλεηηθΫο εξγαζέεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ εμακάλνπ, ηειηθά εξγαζέα, 

γξαπηΫο εμεηΪζεηο. 

Βαζκόο αληαπόθξηζεο ηνπ ΜΓΔ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ ΣΑΓΦ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θνηλσλίαο 

O Ϋιεγρνο ηεο αληαπφθξηζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Σκάκαηνο θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο θνηλσλέαο γέλεηαη θπξέσο κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο 

αμηνιφγεζεο. Σν ΣΑΓΦ Ϋρεη ζεζκνζεηάζεη θαη ζΫζεη ζε ιεηηνπξγέα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ 

ΠΜ ζε ηξέα επέπεδα πνπ εθαξκφδεηαη άδε γηα ηξέηε δηεηέα ιεηηνπξγέαο ηνπ ΠΜ. 

Αμηνιόγεζε ηνπ ΠΜ 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ΜΓΔ εέλαη δηαξθάο Ϋηζη ψζηε ηα ζπκπεξΪζκαηα λα ελζσκαηψλνληαη θαη 

λα βειηηψλνπλ ζπλΫρεηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. ΔλδηΪκεζεο αμηνινγάζεηο γέλνληαη θΪζε 

εμΪκελν κε ζπλαληάζεηο ησλ δηδαζθφλησλ αλΪ θαηεχζπλζε θαη κέα ζπλνιηθά ζπδάηεζε ζηνλ 

αληέζηνηρν ηνκΫα, ελψ γέλεηαη θαη κέα ηειηθά αμηνιφγεζε κε ηελ νινθιάξσζά ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

ζην ηΫινο ηεο δηεηέαο.  

Ζ αμηνιφγεζε γέλεηαη απφ: 

 Σνπο/ηηο δηδΪζθνληεο/νπζεο ζην ΜΓΔ νη νπνένη/εο (α) αμηνινγνχλ ηνπο 

θνηηεηΫο/ηξηεο ηνπ καζάκαηφο ηνπο, κε ηε ζπκπιάξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγένπ ην νπνέν 

θαηαηέζεηαη ζηε Γξακκαηεέα ηνπ αληέζηνηρνπ ΣνκΫα, (β) ζπλΫξρνληαη κηα θνξΪ ζηε 

δηΪξθεηα ηνπ εμακάλνπ θαη ζπδεηνχλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο/ηηο θνηηεηΫο/ηξηΫο 

ηνπο θαη ηηο δηθΫο ηνπο εληππψζεηο, πξνηΪζεηο, θιπ. Σν Ϋηνο 2009-10 νη ζπλαληάζεηο 

δηδαζθφλησλ ζηελ Δηδέθεπζε Λνγνηερλέαο, Πνιηηηζκνχ, Ηδενινγέαο Ϋγηλαλ ζπζηεκαηηθΪ 

ελφςεη ηεο αιιαγάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ (βι. παξαθΪησ) πνπ Ϋπξεπε λα 

αμηνινγεζεέ ζηελ πξψηε εθαξκνγά ηνπ. 

 Σνπο θνηηεηΫο/ηξηεο πνπ κε ηε ζπκπιάξσζε εηδηθψλ εξσηεκαηνινγέσλ 

αμηνινγνχλ 1) θΪζε κΪζεκα ζην ηΫινο ηνπ εμακάλνπ, 2) ην πξφγξακκα ζην ζχλνιφ ηνπ 

κεηΪ ηελ νινθιάξσζά ηνπ. Ζ ηειηθά αμηνιφγεζε ηεο δηεηέαο 2009-11 ζα θαηαηεζεέ ηελ ζηηο 

16-5-2011. Οη αμηνινγάζεηο ησλ καζεκΪησλ θαηαηέζεληαη ζηε Γξακκαηεέα ηνπ αληέζηνηρνπ 

ΣνκΫα θαη εθεέλεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο.  

 Σα κΫιε ηεο ΓΔ κε βΪζε ηελ Ϋθζεζε πνπ ζπληΪζζνπλ κΫιε ηεο ΔΜ (αλΪ 

εηδέθεπζε) κεηΪ απφ κειΫηε ησλ αμηνινγάζεσλ ηνπ πξνγξΪκκαηνο απφ ηνπο/ηηο 
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θνηηεηΫο/ηξηεο ζην ηΫινο θΪζε δηεηέαο. 

Οη δηαδηθαζέεο απηΫο θξέλνληαη κΫρξη ζηηγκάο σο απνηειεζκαηηθΫο, δεδνκΫλνπ φηη ζπλδΫνπλ 

Ϊκεζα ηελ αληαπφθξηζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε ηε ζπιινγηθά εθηέκεζε ηνπ Σκάκαηνο θαη Ϋρνπλ 

άδε νδεγάζεη ζε αλαζεψξεζε θαη αλαδηνξγΪλσζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ. Καη νη ηξεηο 

θΪζεηο ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο πνπ αλαθΫξζεθαλ ηξνθνδνηνχλ απεπζεέαο ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ. Ζ αμηνιφγεζε απηά νδάγεζε α) ζηελ αλαζεψξεζε 

ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ζηελ Δηδέθεπζε Λνγνηερλέαο, Πνιηηηζκνχ, Ηδενινγέαο, φπσο άδε 

αλαθΫξζεθε, (αθαέξεζε – πξνζζάθε καζεκΪησλ κε λΫν ΦΔΚ) γηα ηελ ηξΫρνπζα δηεηέα, θαη β) 

ζε αλαδηΪηαμε/αλαδηνξγΪλσζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ζηελ Δηδέθεπζε ΔθαξκνζκΫλεο 

Γισζζνινγέαο επέζεο γηα ηελ ηξΫρνπζα δηεηέα. Οη αιιαγΫο εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξΪ 

θαηΪ ηε δηεηέα πξνγξΪκκαηνο 2009-11 θαη θαηαγξΪθνληαη ζηνλ λΫν αλαζεσξεκΫλν Οδεγφ 

πνπδψλ (ζει. 22-24). πγθεθξηκΫλα, θαηΪ ηελ ηξΫρνπζα δηεηέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο (2009-11) 

ζηελ Δηδέθεπζε Λνγνηερλέαο, Πνιηηηζκνχ, Ηδενινγέαο ην πξφγξακκα καζεκΪησλ επηθεληξψλεηαη 

ζην ζεκαηηθφ Ϊμνλα αθάγεζε θαη αθεγεκαηηθφηεηα κε πξνζζαθαέξεζε καζεκΪησλ ζε ζρΫζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε δηεηέα. Γηα ηελ Δηδέθεπζε ΔθαξκνζκΫλεο Γισζζνινγέαο εθαξκφζηεθε 

κεηαθέλεζε καζεκΪησλ κεηαμχ 1νπ θαη 2νπ δηδαθηηθνχ εμακάλνπ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

νξγΪλσζε χιεο θνξκνχ θαη εμεηδέθεπζεο. Οη αιιαγΫο θαη ζηηο δχν Δηδηθεχζεηο θξέλνληαη κΫρξη 

ζηηγκάο επηηπρεέο, αλακΫλνληαη σζηφζν νη ηειηθΫο αμηνινγάζεηο απφ ηνπο θνηηεηΫο/ηξηεο.  

Χο ηδηαέηεξα ζεηηθφ ζεκεέν θξέλεηαη ε ζεζκνζΫηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ άδε απφ ηελ  

πξψηε δηεηέα ιεηηνπξγέαο ηνπ ΠΜ κε ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηεο ΓΔ, θαη ε θαηαρψξεζά ηνπο 

ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ δεκνζηνπνηεέηαη κΫζσ ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ 

πνπ εθδέδεηαη θαη αλαλεψλεηαη αλΪ δηεηέα πξνγξΪκκαηνο. ΑλαξηΪηαη επέζεο ζηελ ηζηνζειέδα 

ηνπ Σκάκαηνο (http://www.enl.uoa.gr) φπνπ ππΪξρεη ζχλδεζκνο γηα ηα κεηαπηπρηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα. 

Σν ΣΑΓΦ Ϋρεη μεθηλάζεη Ϋξεπλα γηα ηελ επαγγεικαηηθά απνθαηΪζηαζε ησλ απνθνέησλ ηνπ 

ζπλνιηθΪ (πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ) θαη ε αξκφδηα επηηξνπά Ϋρεη άδε ππνβΪιεη 

ζρεηηθά Ϋθζεζε. 

Β) Αναθοπά ζε μεθόδοςρ,  σπήζη νέυν ηεσνολογιών, βοηθήμαηα/ζςγγπάμμαηα  

Γηδαθηηθέο κέζνδνη 

Αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο αλΪγθεο  γηα ρξάζε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ, ην Σκάκα, 

κΫζσ ηνπ πξνγξΪκκαηνο Π.Δ.Γ.Τ.Α. ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, πξνψζεζε ζπζηεκαηηθΪ θαη κε 

πνιιαπινχο ηξφπνπο ηε ρξάζε ησλ ΣΠΔ. Σφζν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη ην θνηηεηηθφ 

ζψκα ρξεζηκνπνέεζαλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιέα θαη ηε κΪζεζε (α) αμηνπνηψληαο ην ΚΫληξν 

Απηνεθπαέδεπζεο θαη Παξαγσγάο Τιηθνχ, ην Δξγαζηάξην ΠνιπκΫζσλ, θαη ηε Βηβιηνζάθε ηνπ 

Σκάκαηνο, θαη (β) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαέδεπζεο ηνπ ΔΚΠΑ 

γηα ηε δεκηνπξγέα ειεθηξνληθψλ ηΪμεσλ, νη νπνέεο ππνζηεξέδνπλ ηε δηδαζθαιέα θαη εληζρχνπλ 

ηελ ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα θνηηεηά/ηξηαο θαη θαζεγεηά/ηξηαο 

Αμηνπνίεζε ησλ ηΠΔ  

Ζ αμηνπνέεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξέαο θαη επηθνηλσλέαο (ΣΠΔ) απνηειεέ Ϋλα απφ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Σκάκαηνο.  

Γίγισζζνο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ Σκήκαηνο (www.enl.uoa.gr) 
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Ο λΫνο δηθηπαθφο θφκβνο ηνπ Σκάκαηνο (http//www.enl.uoa.gr), κε ηελ ελεκεξσκΫλε 

πιεξνθφξεζε πνπ παξΫρεη θαη κε ηε ζχλδεζά  ηνπ κε δηθηπαθΫο ππεξεζέεο ηνπ ΔΚΠΑ, φπσο ε 

ε-ηΪμε  (eclass.uoa.gr) θαη ε ε-γξακκαηεέα (my-studies.uoa.gr), δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζΫζεηο 

θαη ζπλΫβαιε ζηελ νπζηαζηηθά αλΪπηπμε ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

Σκάκαηνο θαη ζηε δεκηνπξγέα κηαο ςεθηαθάο θνπιηνχξαο επηθνηλσλέαο κε ηνπο θνηηεηΫο/ηξηεο.  

άκεξα ζην δηθηπαθφ θφκβν ηνπ Σκάκαηνο νη επηζθΫπηεο κπνξνχλ λα βξνπλ:  

 Πιεξνθνξέεο γηα ην ΠΠ θαη ηα ΜΠ ηνπ Σκάκαηνο, γηα ηνπο δηδΪζθνληεο θαη ηα 

καζάκαηα, 

 Γηθηπαθφ αξρεέν κε ηηο εθδειψζεηο ηνπ Σκάκαηνο (ζπλΫδξηα, δηαιΫμεηο, ζεκηλΪξηα 

θ.α.), θαη πιεξνθνξέεο γηα ηηο λΫεο εθδειψζεηο, 

 Οδεγφ γηα ηνπο Πξσηνεηεέο ΦνηηεηΫο ζηελ αγγιηθά θαη ζηελ ειιεληθά, κε 

ρξάζηκεο πιεξνθνξέεο γηα ηνπο λΫνπο καο θνηηεηΫο/ηξηεο,  

 χλδεζε κε ηα δχν ειεθηξνληθΪ πεξηνδηθΪ ηνπ Σκάκαηνο Directions θαη 

Synthesis. 

 χλδεζε κε ηζηφηνπνπο ηνπ ηκάκαηνο, φπσο ε ηζηνζειέδα ηνπ ΚΫληξνπ 

Απηνεθπαέδεπζεο, ην ΚΫληξν Έξεπλαο γηα ηε Γηδαζθαιέα θαη ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Γλψζεο 

ηεο Αγγιηθάο (RCEL), θαη ην Πξφγξακκα Μεηα-ΦξΪζεηο (Πνιπκεζηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα κΫζσ δηαδηθηχνπ γηα ηε ΜεηΪθξαζε), 

 Μηα ζχγρξνλε πιαηθφξκα δηαρεέξηζεο αλαθνηλψζεσλ, πνπ πξνζθΫξεη ζην 

δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκάκαηνο δπλαηφηεηα γηα Ϊκεζε θαη εχθνιε 

αλΪξηεζε αλαθνηλψζεσλ ζηνλ δηθηπαθφ θφκβν. ΠαξΫρεη επέζεο ηε  δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ απφ ηνπο θνηηεηΫο κΫζσ εγγξαθάο ζε ΚαλΪιη Ρνάο 

Πιεξνθνξηψλ (RSS Feed). 

 Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, Δξεπλεηηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ 

ΠξνγξακκΪησλ πνπ εθπνλνχληαη ζην Σκάκα. 

Ο δηθηπαθφο θφκβνο ηνπ Σκάκαηνο Ϋρεη δερζεέ ηδηαέηεξα ζεηηθΪ ζρφιηα γηα ηελ Ϊξηηα θαη 

πινχζηα πιεξνθφξεζε ηελ νπνέα παξΫρεη ζηελ ειιεληθά θαη ζηελ αγγιηθά γιψζζα, θαη γ ηα ηα 

θαιαέζζεηα γξαθηζηηθΪ ηνπ. Έρεη δεη κπεη δπλακηθΪ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θνηηεηψλ καο νη 

νπνένη αλαηξΫρνπλ ζε απηφλ γηα πξφζθαηε θαη Ϋγθαηξε ελεκΫξσζε. ΜεηΪ ηελ εθαξκνγά ηεο 

πιαηθφξαο δηαρεέξηζεο αλαθνηλψζεσλ, πνπ Ϋδσζε ηε δπλαηφηεηα Ϊκεζεο αλΪξηεζεο ησλ 

αλαθνηλψζεσλ, ε ηζηνζειέδα ησλ Αλαθνηλψζεσλ Ϋγηλε ε πιΫνλ δεκνθηιάο. Δπέζεο, φπσο 

δηαθαέλεηαη θαη απφ ηα παξαθΪησ ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα, ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ θφκβνπ 

ζπλερψο απμΪλεη θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ. Αθνινπζνχλ ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα γηα 

ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ θφκβνπ (απφ ην Google Analytics): 

Υξνληθά 
πεξένδνο 

Αξηζκφο 
επηζθΫςεσλ 

Αξηζκφο 
επηζθεπηψλ 

Πνζνζηφ 
λΫσλ 

επηζθεπηψλ 

Υψξεο 
πξνΫιεπζεο 
επηζθεπηψλ 

χλνιν 
αλνέγκαηνο 

ζειέδσλ 

Ηνχι.-Γεθ. 2007 36.853 17.113 42.30% 96 341.602 

Ηαλ.-Ηνχλ. 2008 47.992 19.511 35.62% 108 425.194 
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Ηνχι.-Γεθ. 2008 64.319 23.803 33.18% 104 549.515 

Ηαλ.-Ηνπλ. 2009 92.847 25.631 23.93% 118 680.237 

Ηνχι.-Γεθ. 2009 102.837 28.978 24.87% 110 765.776 

Ηαλ.-Ηνπλ. 2010 136.346 32.978 21.29% 121 923.464 

ύλδεζε κε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ ΔΚΠΑ 

Γηθηπαθά Γξακκαηεέα 

χλδεζε κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ησλ γξακκαηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ (my-

studies.uoa.gr), πνπ πξνζθΫξεη ειεθηξνληθΫο ππεξεζέεο ζηνπο θνηηεηΫο/ηξηεο ηνπ Σκάκαηνο, 

φπσο ην λα δνπλ ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο, λα θΪλνπλ δάισζε καζεκΪησλ θαη 

λα δνπλ ηε βαζκνινγέα ηνπο. Απφ ηνλ ΦεβξνπΪξην 2008 νη θνηηεηΫο/ηξηεο ηνπ Σκάκαηνο 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο δειψζεηο καζεκΪησλ ειεθηξνληθΪ κε κεγΪιε επηηπρέα. ηα κεγΪια νθΫιε 

απφ απηά ηελ εθαξκνγά ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα αθφινπζα: (α) νη θνηηεηΫο Ϋρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλάζνπλ κε ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο απφ νπνηνδάπνηε Ζ/Τ, 

νπνπδάπνηε ζηνλ θφζκν, θαη (β) νη θνηηεηΫο κπνξνχλ λα θΪλνπλ απηφκαηα απφ ηνλ ππνινγηζηά 

ηνπο ηηο δειψζεηο καζεκΪησλ θαη δελ ζπζζσξεχνληαη ζηε Γξακκαηεέα.  

Ζ-ηΪμε  

Ζ πιαηθφξκα ε-ΣΪμε εέλαη Ϋλα νινθιεξσκΫλν χζηεκα Γηαρεέξηζεο Ζιεθηξνληθψλ 

ΜαζεκΪησλ θαη απνηειεέ ηελ πξφηαζε ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο 

Τπεξεζέαο Αζχγρξνλεο Σειεθπαέδεπζεο. ηφρνο ηεο πιαηθφξκαο, ε νπνέα εέλαη 

πξνζαξκνζκΫλε ζηηο αλΪγθεο ηεο ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, εέλαη ε ελέζρπζε ηεο θιαζζηθάο 

δηδαζθαιέαο. Σν Σκάκα καο δηαζΫηεη κεγΪιν αξηζκφ ε-ηΪμεσλ θαη αμηνπνηεέ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηηο ΣΠΔ ζηελ παξνπζέαζε ησλ καζεκΪησλ.  

Αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ 

Synthesis       

Ζιεθηξνληθά δηεχζπλζε: http://www.enl.uoa.gr/synthesis/index_gr.htm 

Σν Synthesis εέλαη Ϋλα ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ πνιιαπιψλ θξηηψλ γηα ηε ινγνηερλέα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ. Δθδέδεηαη ζηα αγγιηθΪ, αιιΪ πξνγξακκαηέδνληαη θαη εηδηθΪ ηεχρε ζηελ ειιεληθά 

γιψζζα. Σν πεξηνδηθφ πεξηιακβΪλεη Ϊξζξα, ζΫζεηο, ζπλεληεχμεηο θαη βηβιηνθξηηηθΫο  

Directions            

Ζιεθηξνληθά δηεχζπλζε:  http://www.enl.uoa.gr/rcel/directions/index.htm 

Σν Directions εέλαη ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ γηα ζΫκαηα δηδαζθαιέαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

γισζζνκΪζεηαο.  

πκβνιή ηνπ Κέληξνπ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 
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Σν ΚΫληξν Απηνεθπαέδεπζεο θαη Παξαγσγάο Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ (Centre for Self-Access 

Learning and Materials Development) δεκηνπξγάζεθε κε βαζηθφ ζθνπφ λα πξνΪγεη ηελ 

απηνεθπαέδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο κΫζσ ησλ ΣΠΔ, θαη λα πξνσζάζεη ηηο ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα. Ζ δεκηνπξγέα ηνπ θξέζεθε απαξαέηεηε θαζψο ζε Ϋξεπλα πνπ εέρε 

δηελεξγεζεέ ην 2002 εέρε δηαπηζησζεέ πνιχ κηθξά εμνηθεέσζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο κε ηηο 

ΣΠΔ. Ζ δεκηνπξγέα ηνπ ΚΫληξνπ ζπλΫβαιε νπζηαζηηθΪ ζηελ ελεκΫξσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο 

ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο ζην ρψξν ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηειεθπαέδεπζεο θαη ζηελ ελέζρπζε ησλ 

γισζζηθψλ καζεκΪησλ ηνπ ΠΠ κε ηελ αλΪπηπμε ειεθηξνληθνχ πιηθνχ απηνεθπαέδεπζεο. Οη 

δξΪζεηο ηνπ πεξηιακβΪλνπλ: 

α) Παξνρά ζεκηλαξέσλ ΣΠΔ ζηνπο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο. Σνλ Οθηψβξην 2009 

πξαγκαηνπνηάζεθαλ 3-σξα εηζαγσγηθΪ ζεκηλΪξηα ζε φινπο ηνπο πξσηνεηεέο θνηηεηΫο/ηξηεο κε 

ζΫκα «Δηζαγσγά ζην δηαδέθηπν γηα απηνεθπαέδεπζε θαη Ϋξεπλα». 

β) ΑλΪπηπμε ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα απηνεθπαέδεπζε ην νπνέν δηαηέζεηαη 

κΫζσ ηεο ηζηνζειέδαο ηνπ ΚΫληξνπ. Γηα ηε δεκηνπξγέα απηνχ ηνπ πιηθνχ ρξεζηκνπνηάζεθε 

εηδηθά πιαηθφξκα authoring θαη ζηε ζπλΫρεηα Ϋγηλε κεηαθνξΪ ησλ αζθάζεσλ ζε html κνξθά. Ζ 

ηζηνζειέδα ηνπ ΚΫληξνπ εέλαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξάζηε θαη εχθνιε ζηελ πινάγεζε. Δέλαη ζηελ 

αγγιηθά γιψζζα θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ζπκέδεη ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο. Σν αξηζηεξφ κελνχ 

δέλεη ρξεζηηθΫο πιεξνθνξέεο γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ ΚΫληξνπ θαη παξνπζηΪδεη (α) ηα δηαζΫζηκα 

εθπαηδεπηηθΪ πιηθΪ πνπ κπνξεέ θαλεέο λα βξεη ζην ΚΫληξν θαη (β) ην ειεθηξνληθφ πιηθφ 

απηνεθπαέδεπζεο ην νπνέν εηνηκΪζζεθε κε βΪζε ηηο δηαπηζησκΫλεο αλΪγθεο ησλ θνηηεηψλ καο.  

Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα 

ηα πεξηζζφηεξα καζάκαηα ην ζχλνιν ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ην 

ζπλδπαζκφ ζπγγξακκΪησλ θαη Ϊιισλ βνεζεκΪησλ πνπ δηαλΫκνληαη ζην θνηηεηηθφ θνηλφ. Σν 

πιηθφ απηφ επηθαηξνπνηεέηαη φηαλ ν/ε δηδΪζθσλ/νπζα θξέλεη φηη ζα ζπλΫβαιε ζηε βειηέσζε ηνπ 

παξερφκελνπ Ϋξγνπ. 

Τιηθφ πνπ εηνηκΪδεηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ  

Απηφ ην πιηθφ ζπκβΪιιεη ζηε βειηέσζε ηεο δηδαθηηθάο θαη καζεζηαθάο δηαδηθαζέαο θαη 

εκπέπηεη ζηηο παξαθΪησ θαηεγνξέεο: 

 «ΣεηξΪδηα» κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα πξαθηηθά Ϊζθεζε ζηελ ηΪμε.  

 Αζθάζεηο γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο δεμηνηάησλ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγάο γξαπηνχ 

αθαδεκατθνχ ιφγνπ. 

 Ζιεθηξνληθφ πιηθφ γηα απηνεθπαέδεπζε θαη βειηέσζε ηεο αγγινκΪζεηαο.  

 ΒΪζεηο δεδνκΫλσλ γηα απηνεθπαέδεπζε θαη απηνκΪζεζε. 

 Αλζνινγέεο Ϊξζξσλ γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθΪ κε ην δηδαθηηθφ 

ζχγγξακκα.  

 ΔπηιεγκΫλεο ηζηνζειέδεο γηα καζάκαηα κε θαηΪιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζην πιαέζην 

ζπγθεθξηκΫλσλ καζεκΪησλ. 

 εκεηψζεηο καζεκΪησλ κε θπιιΪδηα εξγαζέαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ.  
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Γηα ηα πεξηζζφηεξα καζάκαηα ηνπ ΠΠ εηνηκΪδνληαη εκεηψζεηο πνπ πεξηιακβΪλνπλ αξθεηΪ 

απφ ηα παξαπΪλσ, εθηππψλνληαη απφ ην ΔΚΠΑ θαη δηαηέζεληαη ζηνπο θνηηεηΫο ζηηο αξρΫο ηνπ 

εμακάλνπ. Οη εκεηψζεηο απηΫο Ϋξρνληαη λα θαιχςνπλ Ϋλα κεγΪιν θελφ πνπ δεκηνπξγεέηαη απφ 

ηε δηαλνκά ελφο εγρεηξηδένπ αλΪ κΪζεκα, θαη εέλαη εκπινπηηζκΫλα κε βηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξΫο 

θαη επηπξφζζεηα επηζηεκνληθΪ Ϊξζξα θαη εξγαζέαο.   

Παξαγγειέα θαη δηΪζεζε ησλ ζπγγξακκΪησλ 

ζνλ αθνξΪ ηελ παξαγγειέα θαη δηΪζεζε ησλ ζπγγξακκΪησλ, ην Σκάκα αληηκεησπέδεη 

ηεξΪζηην πξφβιεκα. ΓεδνκΫλεο ηεο θχζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ ρψξνπ ησλ Αγγιηθψλ ζπνπδψλ, 

ην 95% ησλ ζπγγξακκΪησλ παξαγγΫιλνληαη απφ ην εμσηεξηθφ κΫζσ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

Αλ θαη ην Σκάκα θαηΪ θαλφλα θαηαβΪιεη φιν ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ εγθαέξσο ζηελ αξκφδηα 

επηηξνπά ηνπ ΔΚΠΑ, ε πξνθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαζπζηεξεέ κε απνηΫιεζκα ηα 

ζπγγξΪκκαηα λα δηαλΫκνληαη πξνο ην ηΫινο ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακάλνπ. Σα δπζκελά 

απνηειΫζκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα εέλαη πξνθαλά ηδηαέηεξα ζηα ινγνηερληθΪ 

καζάκαηα φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη/εο δηδΪζθνληαη ρσξέο λα Ϋρνπλ πξφζβαζε ζην ινγνηερληθφ 

θεέκελν ην νπνέν δηδΪζθνληαη. Οη δηδΪζθνληεο/νπζεο θαηαθεχγνπλ ζε θσηνηππεκΫλν πιηθφ ην 

νπνέν επηβαξχλεη δηπιΪ ηνλ πξνυπνινγηζκφ αθνχ θαιχπηεη θαη ην θσηνηππεκΫλν βηβιέν θαη ην 

έδην ην βηβιέν πνπ φηαλ Ϋξζεη δηαλΫκεηαη. Σαπηφρξνλα νη θαηΪιιειεο ειεθηξνληθΫο πεγΫο δελ 

ππΪξρνπλ αιιΪ νχηε δηαζΫηνπλ θαη φινη/εο νη θνηηεηΫο/ηξηεο δηθφ ηνπο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά. 

πκπιεξσκαηηθΪ αληηκεησπέδνπκε θαη ηα θΪησζη πξνβιάκαηα:  

 ΤπΪξρεη ν πεξηνξηζκΫλνο αξηζκφο ησλ 2 ζπγγξακκΪησλ αλΪ κΪζεκα πνπ δελ 

θαιχπηεη απαξαέηεηα επαξθψο ηελ χιε ζε φια ηα καζάκαηα. 

 ηε δηΪξθεηα ηνπ εμακάλνπ, κΫζσ ησλ θαηαηαθηεξέσλ εμεηΪζεσλ θαη Ϊιισλ 

ηξφπσλ, πξνζηέζεληαη θνηηεηΫο/ηξηεο γηα ηνπο/ηηο νπνένπο/εο δελ ππΪξρεη δηαζΫζηκν 

ζχγγξακκα αθνχ ν αξηζκφο ησλ ζπγγξακκΪησλ πνπ παξαγγΫιλνληαη πξΫπεη λα εέλαη έζνο 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκΫλσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ αξρά ηνπ εμακάλνπ.  

 ηα καζάκαηα πνπ δηαλΫκεηαη ζχγγξακκα ηνπ ειεπζΫξνπ εκπνξένπ πνπ εθδέδεηαη 

ζηελ ΔιιΪδα, ε εθαξκνγά ηεο ιέζηαο επηινγάο ζπγγξακκΪησλ δπζιεηηνπξγεέ. ΚαηΪ  θαλφλα 

ζηελ ΔιιΪδα δελ εθδέδνληαη ζπγγξΪκκαηα ζρεηηθΪ κε ηα επηζηεκνληθΪ πεδέα πνπ θαιχπηεη 

ην Σκάκα εθηφο απφ εθεέλα πνπ ζπγγξΪθνπλ νη έδηνη/εο νη δηδΪζθνληεο/νπζεο θαη Ϋηζη δελ 

ππΪξρνπλ ελαιιαθηηθΪ βνεζάκαηα. Ζ αλαγθαζηηθά ζχζηαζε ηεο ιέζηαο καο εμαλαγθΪδεη λα 

ζπκπεξηιακβΪλνπκε βηβιέα πνπ Ϋρνπλ κηα πνιχ καθξηλά ζπλΪθεηα κε ην αληηθεέκελν ηνπ 

καζάκαηνο ά πνπ πζηεξνχλ ζεκαληηθΪ σο πξνο ην βαζκφ αληαπφθξηζεο κε ηε δηδαθηΫα 

χιε. ε πεξέπησζε πνπ νη θνηηεηΫο/ηξηεο επηιΫμνπλ θΪπνην απφ απηΪ ηα ζπγγξΪκκαηα, δελ  

κπνξνχλ λα αληαπεμΫιζνπλ ησλ απαηηάζεσλ ηνπ καζάκαηνο.  

(γ) Αναθοπά ζε ππυηοηςπίερ και καλέρ ππακηικέρ 

ην Σκάκα δελ εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ χκβνπινπ Καζεγεηά γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο 

θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο θαζψο ε αλαινγέα ηδαζθφλησλ/δηδαζθνκΫλσλ εέλαη θΪζε Ϊιιν παξΪ 

ηθαλνπνηεηηθά. ην ηκάκα ππεξεηνχλ 32 κΫιε ΓΔΠ, ελψ εηζΪγνληαη εηεζέσο 280-300 θνηηεηΫο 

θαηΪ κΫζν φξν. πγθεθξηκΫλα ζην ηκάκα εέλαη εγγεγξακκΫλνη 4.200 θνηηεηΫο. Χζηφζν, ν 

ζεζκφο εθαξκφδεηαη γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο πνπ αλΫξρνληαη ζε 

πεξέπνπ 60 θΪζε δηεηέα ζηα 3 ΠΜ πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα απφθνηηνπο ηνπ ηκάκαηνο θαη νδεγνχλ 

ζε ΜΓΔ.  

ΠαξΪ ηελ Ϋιιεηςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηα κΫιε ΓΔΠ θαη νη δηδΪζθνληεο κε βΪζε ην ΠΓ 
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407/80, νξγαλψλνπλ θαηΪ ην δπλαηφλ ζεκηλαξηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο, αλαιακβΪλνπλ ηελ 

επέβιεςε εξγαζηψλ, θαη αμηνπνηνχλ ηα κΫγηζηα ηελ ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κε κεγΪιν αξηζκφ 

θνηηεηψλ. Με ηελ ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα, νη εξγαδφκελνη θνηηεηΫο, κπνξνχλ λα Ϋξρνληαη ζε 

επαθά κε ηνπο δηδΪζθνληεο, θαζψο θαη ζηηο ψξεο γξαθεένπ. Οη δηδΪζθνληεο ζπρλΪ θαη 

πξφζπκα παξΫρνπλ ζπκβνπιεπηηθά αξσγά ζηνπο θνηηεηΫο θαη πΫξαλ ησλ σξψλ γξαθεένπ.  

Σν ηκάκα πξνζθΫξεη θαη κΫρξη ηψξα Ϋρεη πξνζθΫξεη δχν πξνγξΪκκαηα δσξεΪλ ζε 

πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο πνηθέισλ ηκεκΪησλ ηνπ ΔΚΠΑ πξνθεηκΫλνπ λα 

ηνπο πξνεηνηκΪζεη γηα λα ιΪβνπλ κΫξνο ζηηο εμεηΪζεηο αγγιηθάο γηα ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ 

ΓισζζνκΪζεηαο. Δπέζεο, ην Σκάκα πξνζθΫξεη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο:  

 επθαηξέεο απηνεθπαέδεπζεο θαη εμαηνκηθεπκΫλεο κΪζεζεο γηα ηνπο γισζζηθΪ 

«αδχλαηνπο», θαζψο θαη πξφζβαζε ζε επηθνπξηθφ πιηθφ, εληζρπηηθφ ηεο εθπαηδεπηηθάο 

δηαδηθαζέαο ζην ΚΫληξν Απηνεθπαέδεπζεο. 

 δπλαηφηεηα εηδηθάο θαηΪξηηζεο ζηε δηδαθηηθά κε εμεηδηθεπκΫλα ζεκηλΪξηα απφ 

επαγγεικαηέεο επηκνξθσηΫο πνπ ζπλεξγΪδνληαη κε ην Σκάκα  

 δπλαηφηεηα ζπκκεηνράο ζην Πξφγξακκα «Πξαθηηθάο Άζθεζεο Φνηηεηψλ»  

 δπλαηφηεηα αλΪπηπμεο επαγγεικαηηθνχ πνξηθφιην, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο Δπξψπεο 

 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνράο ζε ΔπξσπατθΪ πξνγξΪκκαηα θηλεηηθφηεηαο (ΔRASMUS-

SOCRATES). 

ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο πξνζθΫξεη ηα εμάο: 

 Θεζκφ ηνπ πκβνχινπ πνπδψλ. Γηα θΪζε θνηηεηά/ηξηα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

Δηδέθεπζεο ε ΓΔ νξέδεη σο χκβνπιν πνπδψλ Ϋλα κΫινο ΓΔΠ πνπ επηιΫγεηαη αλΪκεζα 

ζηνπο/ζηηο δηδΪζθνληεο/νπζεο ζην Πξφγξακκα. Ο/ε θνηηεηάο/ηξηα απεπζχλεηαη ζηνλ/ζηελ 

ζχκβνπιφ ηνπ/ηεο γηα λα ζπδεηάζεη ηπρφλ πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδεη ζηε δηΪξθεηα ηεο 

θνέηεζάο ηνπ/ηεο, θαη λα ηνλ/ηελ ζπκβνπιεπηεέ γηα ηηο αθαδεκατθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

επηζπκεέ λα αλαπηχμεη θαηΪ ηε θνέηεζά ηνπ/ηεο. 

 Υψξν (ζπλ)εξγαζέαο θαη ρξάζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν Σκάκα Ϋρεη παξαρσξάζεη 

Ϋλα γξαθεέν ζηνλ 9ν φξνθν, απΫλαληη απφ ηε Βηβιηνζάθε, γηα λα κπνξνχλ λα 

ζπλεξγΪδνληαη νη ππνςάθηνη δηδΪθηνξεο ηνπ ΠΜ (θπςΫιε 906). Σν γξαθεέν δηαζΫηεη Ζ/Τ 

θαη ηειΫθσλν (210-7277906). ΠαξΪιιεια φινη/εο νη θνηηεηΫο/ηξηεο ηνπ ΠΜ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο Ζ/Τ πνπ ππΪξρνπλ ζην Δξγαζηάξην ΠνιπκΫζσλ, ζην ΚΫληξν 

Απηνεθπαέδεπζεο θαη ζηε Βηβιηνζάθε ηνπ Σκάκαηνο, θαζψο θαη ηελ θαισδηαθά ζχλδεζε κε 

ην δηαδέθηπν γηα ηελ ΫξεπλΪ ηνπο θαη γεληθφηεξα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηάζεηο ησλ 

πξνγξακκΪησλ ηνπ ΠΜ. 

 Γέλεηαη ειεθηξνληθά δηεχζπλζε ζε φινπο ηνπο/ηηο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο απφ 

ην Τπνινγηζηηθφ ΚΫληξν ηνπ ΔΚΠΑ.  

 Δπθαηξέεο ζπκκεηνράο ζηελ νξγΪλσζε πνηθέισλ αθαδεκατθψλ εθδειψζεσλ (π.ρ. 

δηεζλά ζπλΫδξηα, εκεξέδεο, δηαιΫμεηο απφ ζεκαληηθνχο επηζηάκνλεο, δεκηνπξγνχο, θιπ.) 

πνπ αλαιακβΪλεη ην ηκάκα. Δθφζνλ ε ζπκκεηνρά ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε 

απηΫο ηηο εθδειψζεηο εέλαη ππνρξεσηηθά, ηνπο δέλεηαη ε επθαηξέα λα παξαθνινπζάζνπλ 
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δσξεΪλ αθφκε θαη εθεέλεο ηηο εθδειψζεηο πνπ πξνβιΫπνπλ νηθνλνκηθά επηβΪξπλζε γηα 

εγγξαθά, ελψ ηνπο δέλεηαη επέζεο ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηΫρνπλ ζηελ νξγΪλσζε ησλ 

εθδειψζεσλ απηψλ. Σν Σκάκα παξαθνινπζεέ ηελ επηζηεκνληθά δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

ειιεληθφ θαη δηεζλά ρψξν θαη ελεκεξψλεη ηνπο/ηηο θνηηεηΫο/ηξηεο γηα ζεκαληηθΪ ζπλΫδξηα 

θαη εθδειψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζάζνπλ ά λα ζπκκεηΪζρνπλ κε 

αλαθνέλσζά ηνπο. 

 Γπλαηφηεηα πξφζιεςεο κε σξηαέα αληηκηζζέα ζε θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο ηνπ ΠΜ 

γηα λα εμππεξεηάζνπλ ηελ πινπνέεζε ησλ πξνγξακκΪησλ  ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο. Σν 

αληηθεέκελν ηεο απαζρφιεζεο ηνπο πεξηιακβΪλεη επηθνπξέα ζηελ Ϊζθεζε ησλ 

πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, δηεμαγσγά θξνληηζηεξηαθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθάζεσλ, 

επνπηεέα εμεηΪζεσλ θαη δηφξζσζε αζθάζεσλ. 

Δπέζεο, ην Σκάκα, ζην πιαέζην ησλ δπλαηνηάησλ ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζέεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ, εληζρχεη ηελ πξφζιεςε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε 

σξηαέα αληηκηζζέα, ηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρά ηνπο ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα ζηελ ΔιιΪδα θαη 

ζην εμσηεξηθφ, θαη πξνζθΫξεη ππνηξνθέεο, δΪλεηα, θαζψο θαη ηηο βαζηθΫο θνηηεηηθΫο παξνρΫο 

(ηαπηφηεηα, πεξέζαιςε, εηζηηάξηα, ζέηηζε). 

Σν Σκάκα εέλαη ηδηαέηεξα επαηζζεηνπνηεκΫλν ζε ζΫκαηα ηζφηηκεο κεηαρεέξηζεο αηφκσλ 

δηαθνξεηηθνχ θχινπ, δηαθνξεηηθάο εζληθφηεηαο θαη γιψζζαο, θαη ΑκεΑ.  

Οη εθπαηδεπφκελνη κε εηδηθΫο αλΪγθεο εμεηΪδνληαη ζηα καζάκαηα κε εηδηθφ θαηΪ πεξέπησζε 

ηξφπν, παξΫρεηαη ςπρνινγηθά ζηάξημε θαη ελζαξξχλεηαη ε επηθνηλσλέα κε ηνλ θεδεκφλα ηνπο.  

Δπέζεο, ζην πιαέζην ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ Έξγνπ κε ηέηιν «ύζηεκα Αμηνιόγεζεο θαη 

Πηζηνπνίεζεο Γισζζνκάζεηαο» (κε ηδξπκαηηθά ππεχζπλε κΫινο ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηφο καο, ηελ 

θαζεγάηξηα Β. Γελδξηλνχ), ην νπνέν ππνζηεξέδεη ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ ΓισζζνκΪζεηαο, 

πξνβιΫπεηαη ππνΫξγν ην νπνέν Ϋρεη ζηφρν ηελ πξνζαξκνγά ησλ ζεκΪησλ εμΫηαζεο ζηηο 

αλΪγθεο αηφκσλ κε καζεζηαθΫο δπζθνιέεο θαη αλαπεξέεο. ΔπηζηεκνληθΪ ππεχζπλε ηνπ 

ΤπνΫξγνπ εέλαη κΫινο ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο καο, ε επηθ. θαζεγάηξηα Α. ΣδΪλλε. Με ηελ 

νινθιάξσζε ηνπ ΤπνΫξγνπ ζα Ϋρεη εθπνλεζεέ Ϋξεπλα γηα ηα ηζρχνληα σο πξνο ηα ΑκεΑ ζε 

ζπζηάκαηα εθπαέδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο γλψζεο παγθνζκέσο θαη ζα Ϋρεη ζπληαρζεέ 

ιεπηνκεξάο αλαθνξΪ ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνένπο ηα δηΪθνξα ζπζηάκαηα πηζηνπνέεζεο 

γισζζνκΪζεηαο ιακβΪλνπλ ππφςε θαη αληαπνθξέλνληαη ζηηο αλΪγθεο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ 

πιεζπζκνχ. Δέλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεέ φηη ε κΫρξη ηψξα Ϋξεπλα Ϋρεη δηεμαρζεέ κε βΪζε 

ζπγθεθξηκΫλεο θαηεγνξέεο ηνπ πξναλαθεξζΫληνο πιεζπζκνχ (γηα παξΪδεηγκα, Ϊηνκα κε 

πξνβιάκαηα φξαζεο, Ϊηνκα κε πξνβιάκαηα αθνάο, Ϊηνκα κε θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα θαη Ϊηνκα 

κε δπζιεμέα ά Ϊιιεο καζεζηαθΫο δπζθνιέεο), νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ νπνέσλ ζπλππνινγέζηεθαλ 

ζηελ εθπφλεζε –γηα πξψηε θνξΪ ζηελ ΔιιΪδα– κηαο πξφηππεο κεζνδνινγέαο γηα 

δηαθνξνπνηεκΫλα φξγαλα κΫηξεζεο πνπ αθνξνχλ θΪζε κηα απφ ηηο παξαπΪλσ θαηεγνξέεο 

ΑκεΑ. ηε ζπλΫρεηα δηεμάρζε πηινηηθά εθαξκνγά ησλ δηαθνξνπνηεκΫλσλ νξγΪλσλ κΫηξεζεο ζε 

δεέγκα πιεζπζκνχ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ΑκεΑ. ΔπηπιΫνλ, πξνβιΫπεηαη λα γέλεη κειΫηε γηα ηνλ 

απαξαέηεην εηδηθφ εμνπιηζκφ ησλ εμεηαζηηθψλ θΫληξσλ ζηα νπνέα ζα εμεηαζηνχλ ηα ΑκεΑ., θαη 

λα εθπνλεζεέ επηκνξθσηηθφ πιηθφ πξνθεηκΫλνπ λα επηκνξθσζεέ εηδηθά θαηεγνξέα εμεηαζηψλ, ην 

νπνέν ζα ζπκβΪιιεη ζηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο. ΣΫινο, ζρεδηΪδεηαη ε ζπγγξαθά θαη 

παξαγσγά εηδηθνχ θπιιαδένπ ελεκΫξσζεο θαη ππνζηάξημεο αηφκσλ ηνπ Ϊκεζνπ πεξηβΪιινληνο 

ησλ ΑκεΑ.  

Αλ θαη δελ ππΪξρεη ππεξεζέα ππνζηάξημεο εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ, γέλνληαη δηεπθνιχλζεηο 
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σο πξνο ηε κεηαθέλεζά ηνπο ζε ηκάκαηα θαη καζάκαηα πνπ δελ ζπκπέπηνπλ κε ηηο ψξεο 

εξγαζέαο ηνπο. Γηα ηελ νκαιά Ϋληαμε ησλ λενεηζεξρνκΫλσλ ζην Σκάκα, θΪζε ρξφλν γέλεηαη 

ελεκεξσηηθά εθδάισζε φπνπ νη πξσηνεηεέο θνηηεηΫο ελεκεξψλνληαη γηα ηα πξνπηπρηαθΪ θαη 

κεηαπηπρηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ, ηε θνέηεζε ζην Σκάκα, θαη ηα πξνγξΪκκαηα Erasmus. 

Ζ επηηξνπά γηα ηα πξνγξΪκκαηα αληαιιαγψλ Erasmus, παξΫρεη πιεξνθφξεζε θαη κΫξηκλα 

ζηνπο αιινδαπνχο θνηηεηΫο πνπ Ϋξρνληαη ζην Σκάκα κε ηα πξνγξΪκκαηα Erasmus, θαη 

θξνληέδεη γηα ηελ νκαιά θαη επνηθνδνκεηηθά θνέηεζά ηνπο ζην ηκάκα.  

Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη Δπάξθεηα ησλ Τπεξεζηώλ Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο  

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκάκαηνο επηδεηθλχεη ηδηαέηεξε θνηλσληθά επαηζζεζέα θαη θαηαβΪιιεηαη 

θΪζε δπλαηά πξνζπΪζεηα γηα ηελ νκαιά Ϋληαμε θαη θνέηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε εηδηθΫο 

αλΪγθεο. Οη δηδΪζθνληεο παξΫρνπλ θΪζε δπλαηά ελεκΫξσζε γηα πξνγξΪκκαηα ππνηξνθηψλ θαη 

κεηαθηλάζεσλ φπνπ κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ αέηεζε νη θνηηεηΫο.  

ΔπηπιΫνλ, νη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο κπνξνχλ θαη ελζαξξχλνληαη λα απεπζχλνληαη ζην 

Κεληξηθφ Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο, θαη ζην Σακεέν Αξσγάο ηνπ ΔΚΠΑ.  

 

10. ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

Α. ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

Οη δηδΪζθνληεο ηνπ Σκάκαηνο Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο αθνινπζνχλ ηηο εμειέμεηο 

ζηνλ ηνκΫα ηεο δηδαθηηθάο επηζηεκνληθψλ καζεκΪησλ. πλεπψο ηξνπνπνηνχληαη ζπλερψο νη 

ζπγθεθξηκΫλεο κΫζνδνη δηδαζθαιέαο. ΤπΪξρνπλ φκσο θΪπνηεο ζεζκνζεηεκΫλεο ζηαζεξΫο, νη 

νπνέεο δελ Ϋρνπλ αιιΪμεη ηα ηειεπηαέα ρξφληα θαη νη νπνέεο ραξαθηεξέδνπλ ηχπνπο καζεκΪησλ 

ηνπ Σκάκαηνο:  

α. ΤπΪξρνπλ επηζηεκνληθά καζήκαηα, ζηα νπνέα θπξηαξρεέ ε κεηΪδνζε γλψζεσλ απφ ηνλ 

θαζεγεηά ζηνπο θνηηεηΫο. ΜΫξνο ησλ καζεκΪησλ απηψλ εέλαη π.ρ. ε δηΪιεμε, αλ θαη δελ 

κνλνπσιεέ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλέαο ηνπ δηδΪζθνληα κε ηνπο θνηηεηΫο. Απηά ε κνξθά καζάκαηνο 

ζπλεζέδεηαη ζηνλ πξψην θχθιν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (1.-4. εμΪκελν). ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο νλνκΪδεηαη «κΪζεκα ηχπνπ Α». ΠνιιΪ απφ απηΪ ηα καζάκαηα εέλαη 

ππνρξεσηηθΪ.  

β. Σα πξναλαθεξζΫληα καζάκαηα κπνξεέ λα ζπλνδεχνληαη ζηελ επηζηάκε ηεο ινγνηερλέαο 

απφ «καζήκαηα αλάγλσζεο» (Lektürekurse), ηα νπνέα εζηηΪδνπλ ζηελ αλΪγλσζε θαη 

θαηαλφεζε ινγνηερληθψλ θεηκΫλσλ. 

γ. ΤπΪξρνπλ επηζηεκνληθά καζήκαηα ζεκηλαξηαθνύ ηύπνπ, ζηα νπνέα θπξηαξρεέ ε 

δηΪδξαζε κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ. Ζ κεηΪδνζε ηεο γλψζεο γέλεηαη θαη απφ ηνπο 

θνηηεηΫο ζηνπο θνηηεηΫο (π.ρ. αλαθνηλψζεηο θνηηεηψλ ζηα καζάκαηα). πλεζηζκΫλε κνξθά 

δηδαζθαιέαο απηψλ ησλ καζεκΪησλ εέλαη ε ζπδάηεζε πνπ αθνινπζεέ ηνπο θαλφλεο ηεο 

επηζηεκνληθάο επηρεηξεκαηνινγέαο. Απηά ε κνξθά καζάκαηνο ζπλεζέδεηαη ζην δεχηεξν θχθιν 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (5ν-8ν εμΪκελν). ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο νλνκΪδεηαη 

«κΪζεκα ηχπνπ Β». ΚαηΪ θαλφλα απηΪ ηα καζάκαηα εέλαη καζάκαηα επηινγάο θαη ν αξηζκφο 

θνηηεηψλ πνπ ηα παξαθνινπζεέ εέλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ ζηα καζάκαηα 

ηχπνπ Α. Σα καζάκαηα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (πξψηνο θχθινο) Ϋρνπλ 
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επέζεο θαηΪ θαλφλα ζεκηλαξηαθφ ραξαθηάξα. 

δ. Σα Kolloquia, πνπ πξνβιΫπνληαη κφλν γηα ηηο κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο, εέλαη ζεκηλαξηαθΪ 

καζάκαηα, ζηα νπνέα φκσο νη θνηηεηΫο παξνπζηΪδνπλ δηθά ηνπο Ϋξεπλα.  

ε. ηα καζάκαηα ησλ πξαθηηθψλ γισζζηθψλ αζθάζεσλ, δει. ζηα καζάκαηα κεηΪδνζεο 

γισζζηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηάησλ, δηελεξγνχληαη θαηαηαθηάξηεο εμεηΪζεηο: α) θΪζε Οθηψβξην 

ζηνπο πξσηνεηεέο θνηηεηΫο θαη β) ζε θΪζε εμεηαζηηθά πεξένδν, πξνθεηκΫλνπ νη θνηηεηΫο πνπ 

Ϋρνπλ ην έδην γισζζηθφ επέπεδν λα θαηαηΪζζνληαη ζηελ έδηα νκΪδα.  ΔπηπιΫνλ, ην Σκάκα 

επηδηψθεη - αλΪινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα αληέζηνηρνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ - ηε δεκηνπξγέα 

δχν ά/θαη ηξηψλ νκΪδσλ θνηηεηψλ αθφκε θαη κΫζα ζην έδην επέπεδν, ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε Ϊκεζε ζπλεξγαζέα ησλ θνηηεηψλ κε ην δηδΪζθνληα θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπο, ζηνηρεέα, ηα νπνέα εέλαη απαξαέηεηα ζηε γισζζηθά 

δηδαζθαιέα. 

ζη. ην Σκάκα δηδΪζθνληαη ηαθηηθΪ καζήκαηα (π.ρ. Λνγνηερλέα θαη ΜΫζα), αληηθεέκελν ησλ 

νπνέσλ απνηεινχλ θαη ηα λΫα κΫζα, εέηε σο βνάζεκα θαηΪ ηελ εξεπλεηηθά δηαδηθαζέα, εέηε σο 

ζεκαληηθφο παξΪγνληαο επηξξνάο ζε ζεκεξηλΫο κνξθΫο θεηκΫλσλ (π.ρ. ζπζρεηηζκφο εηθφλαο-

θεηκΫλνπ, Wanderliteratur). 

Β. ΥΡΖΖ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ  

ην Σκάκα Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο γέλεηαη επξΫσο ρξάζε ησλ λΫσλ κΫζσλ θαη 

ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ, ζην βαζκφ πνπ ε ππΪξρνπζα ηερλνινγηθά ππνδνκά δέλεη απηά ηε 

δπλαηφηεηα. Απηά ηε ζηηγκά ην Σκάκα δηαζΫηεη γηα ηνπο θνηηεηΫο ζπλνιηθΪ 12 ππνινγηζηΫο 

(παιαηΪο ηερλνινγέαο), 7 ζην Δξγαζηάξην ΠνιπκΫζσλ θαη 5 ζην πνπδαζηάξην ηνπ Σκάκαηνο, 

αξηζκφο πνπ δελ επαξθεέ γηα ηηο απμαλφκελεο αλΪγθεο ησλ θνηηεηψλ.  

α. Λεηηνπξγεέ ην Δξγαζηήξην Πνιπκέζσλ ηνπ Σκάκαηνο, ην νπνέν δηαζΫηεη κΫρξη ζηηγκάο ηηο 

εμάο δπλαηφηεηεο:  

 παξαγσγά θαη αλαπαξαγσγά ερεηηθνχ πιηθνχ 

 παξαγσγά θαη αλαπαξαγσγά εηθνληθνχ πιηθνχ 

 εξγαζέα ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο κε ζχλδεζε ζην δηαδέθηπν 

 παξνπζέαζε ςεθηαθνχ πιηθνχ κε πξνβνιΫα (π.ρ. MS PPP). 

ην εξγαζηάξην απηφ δηδΪζθνληαη θαη καζάκαηα, ησλ νπνέσλ ε δηδαζθαιέα ζηεξέδεηαη ζηηο 

ηερλνινγέεο πνπ απηφ δηαζΫηεη.  

Ο ρψξνο απηφο εέλαη φκσο δηαζΫζηκνο ζηνπο θνηηεηΫο κφλν θαηΪ ηηο ψξεο δηδαζθαιέαο, 

πεξηνξέδνληαη Ϋηζη ζεκαληηθΪ νη δπλαηφηεηεο αμηνπνέεζάο ηνπ. ΠξΫπεη επεηγφλησο λα 

ππνζηεξηρζεέ απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα α) ζα ιεηηνπξγεέ ππνζηεξηθηηθΪ κε ηελ παξνρά 

ηερλνγλσζέαο ζε θνηηεηΫο (θαη δηδΪζθνληεο) ζρεηηθΪ κε ην ρεηξηζκφ ηνπ, θαη β) ζα δέλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπλερνχο ιεηηνπξγέαο θαη πξφζβαζεο γηα ηνπο θνηηεηΫο ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ απηφ 

παξΫρεη. Ο ρψξνο εέλαη κηθξφο ζε κΫγεζνο, ζε ζρΫζε κε ηηο αλΪγθεο πνπ θαιεέηαη λα θαιχςεη, 

θξέλεηαη ζπλεπψο απαξαέηεηε ε αλαβΪζκηζά ηνπ, ηφζν κε ηε κνξθά επΫθηαζεο, φζν θαη κε ηε 

κνξθά πεξαηηΫξσ εμνπιηζκνχ ηνπ. 
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β. Λεηηνπξγεέ κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο πνπ παξΫρεη ηηο εμάο δπλαηφηεηεο: 

 παξνπζέαζε ςεθηαθνχ πιηθνχ κε πξνβνιΫα (π.ρ. MS PPP) 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Θα Ϋπξεπε λα δνζεέ ε δπλαηφηεηα δηδαζθαιέαο κε δηαδξαζηηθνχο πέλαθεο, 

ηνπο νπνένπο απηά ηε ζηηγκά ην Σκάκα δελ δηαζΫηεη. Απηφ θξέλεηαη απαξαέηεην φρη κφλν γηα ηε 

δηεμαγσγά ησλ καζεκΪησλ ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ, αιιΪ θαη γηαηέ νη θνηηεηΫο καο εέλαη 

ζηε κεγΪιε ηνπο πιεηνςεθέα κειινληηθνέ θαζεγεηΫο πνπ ζα θιεζνχλ λα ρξεζηκνπνηάζνπλ ζηελ 

ηΪμε ην ειεθηξνληθφ απηφ κΫζν δηδαζθαιέαο, Ϊξα εέλαη απαξαέηεην λα Ϋρνπλ εμνηθεησζεέ κε ηε 

ιεηηνπξγέα ηνπ. 

γ. ΤπΪξρεη Ϋλα θηλεηό ζύζηεκα αλαπαξαγσγάο άρνπ θαη Ϋλα θηλεηφ ζχζηεκα πξνβνιάο 

ςεθηαθνχ πιηθνχ. 

Βνεζήκαηα / πγγξάκκαηα 

ΚαηΪ θαλφλα θαηαλΫκεηαη ζην Σκάκα καο Ϋλα βηβιέν (ζχγγξακκα) αλΪ κΪζεκα. Μπνξεέ λα 

πξνζηεζεέ δεχηεξν βηβιέν (βνάζεκα), φηαλ ην πξψην απνηειεέ π.ρ. κηα ζεσξεηηθά παξνπζέαζε 

ινγνηερληθψλ θαηλνκΫλσλ. ε απηάλ ηελ πεξέπησζε πξνζηέζεηαη –εΪλ ππΪξρεη απηά ε αλΪγθε 

ζχκθσλα κε ηνλ δηδαθηηθφ ζθνπφ ηνπ καζάκαηνο– Ϋλα βνάζεκα κε ινγνηερληθΪ θεέκελα, κΫζσ 

ησλ νπνέσλ γέλεηαη θαηαλνεηά ε ζεσξεηηθά παξνπζέαζε. Σα «δηδαθηηθΪ βηβιέα» 

ζπκπιεξψλνληαη θαηΪ θαλφλα απφ βνεζάκαηα (π.ρ. ζπλφςεηο, πεξηιάςεηο, ζράκαηα 

(Schaubilder), νδεγέεο, ζεκεηψζεηο, απνζπΪζκαηα απφ ελαιιαθηηθΪ σο πξνο ην δηδαθηηθφ 

βηβιέν εξκελεπηηθΪ θαη γεληθφηεξα ζεσξεηηθΪ θεέκελα θ.α.) εέηε ζε ειεθηξνληθά κνξθά (ζηελ ε -

ΣΪμε, βι. πΪλσ), εέηε ζε κνξθά θσηνηππηψλ. ε φια ηα επηζηεκνληθΪ καζάκαηα δέδνληαη 

βηβιηνγξαθέεο γηα ην επηζηεκνληθφ αληηθεέκελν ηεο δηδαζθαιέαο.   

Γ. ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΠΡΧΣΟΣΤΠΗΔ ΚΑΗ ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

e-class  

ην Σκάκα Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο γέλεηαη επξΫσο ρξάζε ηεο ειεθηξνληθάο 

πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειε-εθπαέδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ («ε-ΣΪμε»). πλνιηθΪ 

δΫθα ζπλΪδειθνη ππνζηάξημαλ ηα ηειεπηαέα ηξέα ρξφληα 57 πξνπηπρηαθΪ θαη κεηαπηπρηαθΪ 

καζάκαηΪ ηνπο κε ηελ ε-ΣΪμε. Οη ζπλΪδειθνη δεέρλνπλ πξνηέκεζε ζηηο εμάο θαηεγνξέεο (θαη ηηο 

αληέζηνηρεο δπλαηφηεηεο) ηεο πιαηθφξκαο:  

Πεξηγξαθή καζήκαηνο (ζχληνκεο πεξηγξαθΫο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ καζάκαηνο, πηζαλφλ 

θαη κε ηε δάισζε ζεκαηηθψλ ελνηάησλ ηνπ καζάκαηνο) 

Αζθήζεηο (αζθάζεηο γηα ηνπο θνηηεηΫο ζηα πιαέζηα ηνπ καζάκαηνο) 

ύλδεζκνη (παξαπνκπΫο ζε ηνπνζεζέεο ζην δηαδέθηπν, δηαρσξηζκΫλεο ζε γεληθνχο 

ζπλδΫζκνπο θαη θαηεγνξηνπνηεκΫλνπο ζπλδΫζκνπο. Οη δεχηεξνη ζην πεδέν ηεο ινγνηερλέαο 

εέλαη ζπρλΪ δηαρσξηζκΫλεο ζε: παξαπνκπΫο ζε ινγνηερληθΪ θεέκελα (Primärliteratur, Volltexte), 

παξαπνκπΫο ζε ζεσξεηηθΪ θαη εξκελεπηηθΪ θεέκελα (Sekundärliteratur, Volltexte), 

παξαπνκπΫο ζε ζπιινγΫο εηδηθψλ ζπλδΫζκσλ ζε επηζηεκνληθΫο ηζηνζειέδεο, θαζψο θαη 

παξαπνκπΫο ζε ηζηνζειέδεο επηζηεκνληθψλ ζεζκψλ θαη ζπιιφγσλ) 

Έγγξαθα (θεέκελα ηνπ αληηθεηκΫλνπ π.ρ. ινγνηερληθΪ θεέκελα, ζε κηα κνξθά πνπ 

πξνζθΫξεηαη γηα επεμεξγαζέα, δηδαθηηθφ πιηθφ, π.ρ. ζπλφςεηο, πεξηιάςεηο, ζράκαηα 
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(Schaubilder), νδεγέεο θ.α., βηβιηνγξαθέεο, απνζπΪζκαηα απφ εξκελεπηηθΪ θαη γεληθφηεξα 

ζεσξεηηθΪ θεέκελα θ.α.) 

Αλαθνηλώζεηο, νη νπνέεο επηηξΫπνπλ (ηδηαέηεξα επεηδά ππΪξρεη δπλαηφηεηα λα ζηαινχλ θαη 

ζε κνξθά ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζε φινπο ηνπο ρξάζηεο) γξάγνξε θαη Ϊκεζε επαθά κε ηνπο 

θνηηεηΫο – θαη κηα ‗εμ απνζηΪζεσο‘ ζπκπιάξσζε ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκΪησλ. Δπεηδά ε 

επηθνηλσλέα απηά εέλαη ακθέδξνκε (νη θνηηεηΫο απαληνχλ κε ειεθηξνληθΪ κελχκαηα), δέδεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ δηαιφγνπ θαη ζηελ ειεθηξνληθά δηδαζθαιέα. 

 Ηζηνζειίδα 

Λεηηνπξγεέ δηθηπαθφο ρψξνο (ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο) φπνπ παξΫρεηαη πιάζνο 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηηο ζπνπδΫο ζην Σκάκα, ηα ζΫκαηα ηξΫρνπζαο επηθαηξφηεηαο 

(καζάκαηα, εμεηΪζεηο, αλαθνηλψζεηο θιπ.) θαη γεληθφηεξα ηηο πνπδΫο Γεξκαληθάο Φηινινγέαο 

δηεζλψο. 

ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο ππΪξρεη o νδεγφο «Λνγνηερλέα ζην δηαδέθηπν», πνπ εηζΪγεη 

ζηελ επηζηεκνληθά εξγαζέα κε ην δηαδέθηπν ζρεηηθΪ κε ζΫκαηα γεξκαληθάο ινγνηερλέαο 

(«Literatur im Netz. Anleitung zum wissenschaftlichen Umgang mit dem Internet»). 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:  ΥξεηΪδεηαη λα εγθαηαζηαζεέ ειεγρφκελε αζχξκαηε δηθηπαθά ζχλδεζε 

πξνθεηκΫλνπ λα γέλεηαη δπλαηά ε ζχλδεζε κε δηθηπαθνχο ηφπνπο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ 

παξαδφζεσλ. ΥξεηΪδνληαη επέζεο λα ηεζνχλ ζηελ δηΪζεζε ησλ θνηηεηψλ πεξηζζφηεξνη 

ειεθηξνληθνέ ππνινγηζηΫο, πνπ απηά ηελ ζηηγκά εέλαη κφιηο 12. 

 

11.  ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  

ΜεγΪιν επέηεπγκα γηα Ϋλα κηθξφ θαη ζρεηηθΪ λεαξφ Σκάκα ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ππάξμε ε 

δπλαηφηεηα πιάξνπο εθζπγρξνληζκνχ ηεο δηδαζθαιέαο κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνζΫθεξε ην 

ΠξνγξΪκκαηνο Αλακφξθσζεο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. Με ηελ νηθνλνκηθά ζηάξημε ηνπ ΠΑΠ 

δεκηνπξγάζεθαλ ηξεηο λΫνη εμνπιηζκΫλνη ρψξνη  --Δξγαζηάξην πιεξνθνξηθάο (17-20 ζΫζεσλ), 

αέζνπζα πνιπκΫζσλ (50-55 πεξέπνπ ζΫζεσλ) θαη αέζνπζα ζπλεδξηΪζεσλ/δηαιΫμεσλ (20-35 

ζΫζεσλ)— νη νπνένη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαζΫζηκεο αέζνπζεο δηδαζθαιέαο, ην πνπδαζηάξην 

θαη ηελ Aula, παξΫρνπλ ηθαλΫο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ επαξθά θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Σκάκαηνο.  Χζηφζν, επηζεκαέλνληαη ν η 

παξαθΪησ αλαγθαηφηεηεο θαη ειιεέςεηο, νη νπνέεο Ϋρνπλ επέζεο ζπκπεξηιεθζεέ ζηελ Έθζεζε 

Σεηξαεηνχο Αθαδεκατθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 2008-2010, πνπ Ϋρεη θαηαζΫζεη πξν ηξηεηέαο ην 

Σκάκα: 

 ΑλΪγθε εμαζθΪιηζεο θνλδπιέσλ γηα ηε ζπλερά θαη Ϋγθαηξε ελεκΫξσζε ηνπ 

πνπδαζηεξένπ ζε κειΫηεο, πεξηνδηθΪ (Ϋληππα θαη ειεθηξνληθΪ), ζε εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ πιηθφ θαη ζε DVD ζεαηξηθψλ παξαζηΪζεσλ. 

 ΑλΪγθε λΫσλ ζΫζεσλ πξνζσπηθνχ (ΔΗΓΗΠ, απνζπαζκΫλνη ζεαηξνιφγνη θαη 

πιεξνθνξηθνέ), ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγέα θαη ε βΫιηηζηε ρξάζε 

ηνπ πνπδαζηεξένπ θαη ηνπ Δξγαζηεξένπ Πιεξνθνξηθάο. 

 ΑλΪγθε ζπληάξεζεο ησλ λΫσλ εμνπιηζκΫλσλ ρψξσλ ηνπ Σκάκαηνο θαη αλΪινγε 

ππνζηάξημε-ζπληάξεζά ηνπο απφ εηδηθφ ηερληθφ πξνζσπηθφ (ΔΣΔΠ).  
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 ΑλΪγθε βειηέσζεο ηεο θαηΪζηαζεο φισλ ησλ ππαξρνπζψλ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιέαο (πέλαθεο, θσηηζκφο, ζηφξηα,  νπηηθναθνπζηηθφο εμνπιηζκφο).  

 ΑλΪγθε δηακφξθσζεο ηξηψλ λΫσλ αηζνπζψλ ζεκηλαξηαθάο δηδαζθαιέαο 25-30 

αηφκσλ, κε πιάξε νπηηθν-αθνπζηηθφ εμνπιηζκφ.  

 ΑλΪγθε αληηθαηΪζηαζεο ελφο κεγΪινπ κΫξνπο κΫξνο απφ ην ππΪξρνλ 

ηερλνινγηθφ πιηθφ, ην νπνέν θξέλεηαη φηη Ϋρεη ππεξβεέ ην ρξνληθφ φξην θαιάο ιεηηνπξγέαο.  

 ΑλΪγθε αλαπιάξσζεο θελψλ ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Σκάκαηνο κε λΫα 

πξνγξΪκκαηα (Quark X Press, FileMaker Pro), φπσο θαη ζε ζΫκαηα ζπληάξεζεο, 

ελεκΫξσζεο θαη βειηέσζεο (update) ηνπ ππΪξρνληνο software.  

 ΑλΪγθε παξαρψξεζεο θαη δηακφξθσζεο ελφο εληαένπ ρψξνπ ν νπνένο ζα 

πεξηιακβΪλεη Ϋλα κηθξφ «ζΫαηξν», ρψξν δνθηκψλ, studio θαη (ζε επαθά) βεζηηΪξην θαη 

ρψξνπο απνζάθεπζεο, γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ησλ εξγαζηεξηθψλ  αζθάζεσλ,  ησλ 

δνθηκψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ησλ νκΪδσλ εξγαζέαο ζην πιαέζην ησλ καζεκΪησλ 

Θεαηξηθάο Αγσγάο Α΄ θαη Β΄, αιιΪ θαη Ϊιισλ «πξαθηηθψλ» επηιεγφκελσλ καζεκΪησλ.  

 ΑλΪγθε δηακφξθσζεο ελφο εηδηθνχ εξγαζηεξένπ κνπζηθνχ ζεΪηξνπ, κε 

εκπινπηηζκφ ησλ δηαζΫζηκσλ κνπζηθψλ νξγΪλσλ. 

 ΑλΪγθε αλΪπιαζεο θαη επΫθηαζεο ηεο θηηξηαθάο ππνδνκάο ηνπ «Δξγαζηεξένπ 

Αξραένπ ΓξΪκαηνο θαη Θεαηξνινγηθψλ Μειεηψλ», ην νπνέν ζα ζηεγαζηεέ ζην θηέξην ησλ 

παιαηψλ ζθαγεέσλ ηνπ Λπγνπξηνχ, πνπ παξαρσξάζεθε ζην ΣΘ.  

ην πιαέζην αξθεηψλ καζεκΪησλ γέλεηαη ζπρλά ρξάζε πνιπκΫζσλ γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο 

καζεζηαθάο δηαδηθαζέαο, ελψ ζην πιαέζην ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεκΪησλ, αμηνπνηνχληαη φιεο 

νη δπλαηφηεηεο πινάγεζεο πνπ πξνζθΫξνληαη απφ ην Γηαδέθηπν, θπξέσο γηα Ϊληιεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. Δπέζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζηαζηαθΪ DVD κε 

καγλεηνζθνπεκΫλεο παξαζηΪζεηο θαη CD κε ερεηηθΪ δεδνκΫλα (ξαδηνθσληθΫο δηαζθεπΫο 

παξαζηΪζεσλ, καγλεηνθσλεκΫλεο παξαζηΪζεηο, κνπζηθά παξαζηΪζεσλ), ελψ νξηζκΫλα 

καζάκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζπλερά βΪζε κΫζα βηληενπξνβνιψλ – πνιπκΫζα (multimedia). 

ΑξθεηΪ καζάκαηα γέλνληαη επέζεο κε ηε βνάζεηα παξνπζηΪζεσλ Power Point. 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεκΪησλ, ε δηδαζθφκελε χιε θξέλεηαη φηη θαιχπηεηαη εμ νινθιάξνπ 

ά ζε πνιχ κεγΪιν πνζνζηφ (80-90%) κΫζσ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπγγξακκΪησλ ά/θαη ησλ 

παξερφκελσλ ζεκεηψζεσλ. ε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο, ηα πνζνζηΪ θΪιπςεο ηεο δηδαζθφκελεο 

χιεο κΫζσ ησλ ζπγγξακκΪησλ-βνεζεκΪησλ θπκαέλνληαη ζε ρακειφηεξα επέπεδα (π.ρ. ca 70%: 

Ηζηνξέα Δπξσπατθνχ ΘεΪηξνπ Γ΄-Γ΄, To ΘΫαηξν ηεο Αξραηφηεηαο Α΄-Γ΄, Θεσξέα Λνγνηερλέαο 

Α΄-Β΄· 30-50%: Ηζηνξέα Δπξσπατθνχ ΘεΪηξνπ Α΄· Σν ζεέν δξΪκα ζηε ζθελά θαη ηελ νζφλε, Σν 

Θξεζθεπηηθφ ΓξΪκα ζην Νενειιεληθφ ΘΫαηξν· 40%: Θεαηξηθά Αγσγά Α΄-Β΄), κε ην πνζνζηφ 

ηεο κε-θΪιπςεο λα αλαπιεξψλεηαη εέηε κε ηελ παξαπνκπά ηνπ θνηηεηά ζε ζπγθεθξηκΫλε 

Ϋληππε/ειεθηξνληθά βηβιηνγξαθέα εέηε κε ηε δηΪζεζε ζε απηφλ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ κειΫηεο 

ζε ειεθηξνληθά κνξθά, ζε ζεκεηψζεηο ά ζε ΦΪθειν ν νπνένο θξαηεέηαη ζηε Βηβιηνζάθε ηεο 

ρνιάο γηα επέ ηφπνπ κειΫηε εέηε, ηΫινο, κε ηελ Ϋκπξαθηε θαη βησκαηηθά ζπκκεηνρά ηνπ θνηηεηά 

ζηηο πξαθηηθΫο/θαιιηηερληθΫο ζπλζάθεο νξηζκΫλσλ καζεκΪησλ 
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12. ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

H πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθάο δηαδηθαζέαο; θξέλεηαη αξθεηΪ 

ηθαλνπνηεηηθά, αλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο Τπνρξεσηηθψλ ΜαζεκΪησλ, εμαηηέαο  ηεο ζπκκεηνρά; 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκΫλσλ θνηηεηψλ θαζψο θαη αξθεηψλ πνπ ρξσζηνχλ ηα Μαζάκαηα 

απφ πξνεγνχκελα Ϋηε, ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ εέλαη κεγΪινο, γεγνλφο ην νπνέν εΪλ 

ζπλδπαζηεέ κε ηνλ πνιχ πεξηνξηζκΫλν αξηζκφ αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο θαη ηε κηθξά 

ρσξεηηθφηεηΪ ηνπο (πεξέπνπ 45 αηφκσλ), παξαηεξεέηαη δπζιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ νξγΪλσζε θαη 

ηελ εθαξκνγά ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ εέλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, δεδνκΫλεο ηεο νξγΪλσζεο ηεο 

δηδαθηΫαο χιεο θαη ηνπ ζπλερνχο εκπινπηηζκνχ ηεο απφ ηελ ηξΫρνπζα εγρψξηα θαη δηεζλά 

βηβιηνγξαθέα. Ζ θαηαρψξεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ ππεξεζέα e-class, βνεζΪ 

απνθαζηζηηθΪ ζηελ πξνζπΪζεηα ησλ δηδαζθφλησλ γηα βειηέσζε ηεο εθπαηδεπηηθά; δηαδηθαζέαο.  

Σα εθπαηδεπηηθΪ βνεζάκαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εέλαη ηθαλνπνηεηηθΪ, φκσο, ζε 

αξθεηΫο Ϊιιεο, εμαηηέαο ηεο Ϋιιεηςεο ζρεηηθψλ ζπγγξακκΪησλ ζηελ ειιεληθά γιψζζα, ιφγσ ηνπ 

λεαξνχ ηεο εκθΪληζεο ησλ Μνπζηθψλ πνπδψλ ζηε ρψξα καο θαη ηεο πελέαο ηεο ζρεηηθάο 

βηβιηνγξαθέαο (ζε επέπεδν ζπγγξακκΪησλ εγρεηξηδέσλ θαηΪιιεισλ γηα θνηηεηΫο), 

δεκηνπξγνχληαη θελΪ, ηα νπνέα θαινχληαη λα θαιχπηνπλ νη δηδΪζθνληεο κε ηελ παξνρά γεληθψλ 

ζπγγξακκΪησλ ά θαη ζεκεηψζεσλ ησλ νπνέσλ ε ζχληαμε θαηαλαιέζθεη πνιχηηκν ρξφλν. Έλα 

επηπιΫνλ πξφβιεκα απνηειεέ ε Ϋιιεηςε αέζνπζαο ππνινγηζηψλ γηα φινπο ηνπο θνηηεηΫο ηνπ 

ηκάκαηνο.  

Κξέλνληαη πεξηνξηζκΫλα ηα θΪησζη δηαζΫζηκα κΫζα θαη ππνδνκΫο:  

 πεξηνξηζκΫλνο αξηζκφο αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο, νη νπνέεο εέλαη δηεζπαξκΫλεο ζην 

θηέξην ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο,  

 πεξηνξηζκΫλε ρσξεηηθφηεηα αηζνπζψλ (δελ δηαζΫηνπκε ακθηζΫαηξα),  

 εμαηξεηηθΪ πεξηνξηζκΫλε ρσξεηηθφηεηα βηβιηνζάθεο,  

 Ϋιιεηςε επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ,  

 ειιηπΫο επνπηηθφ πιηθφ,  

 ειΪρηζηνο αξηζκφο ΖΤ πξνο ρξάζε ησλ θνηηεηψλ,  

 ηδηαέηεξα πεξηνξηζκΫλνο αξηζκφο γξαθεέσλ γηα ηνπο δηδΪζθνληεο (3-4 πξφζσπα 

αλΪ Γξαθεέν) πνπ θαη πΪιη εέλαη δηεζπαξκΫλα ζην θηέξην ηεο ρνιάο.  

 

13. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  

Αλαθνξά ζε κεζόδνπο, ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ, βνεζήκαηα/ζπγγξάκκαηα  

Μέθοδοι: Οη δηδΪζθνληεο ηνπ Σκάκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ 

πνπδψλ αθνινπζνχλ ηηο εμειέμεηο ζηνλ ηνκΫα ηεο δηδαθηηθάο. πλεπψο, αιιΪδνπλ ά 

ηνπιΪρηζηνλ ηξνπνπνηνχληαη ζπλερψο νη ζπγθεθξηκΫλεο κΫζνδνη δηδαζθαιέαο. ΠξΫπεη εδψ λα 

ζεκεηψζνπκε ηε κεγΪιε δηΪθξηζε κεηαμχ (α) κεζνδνινγέαο πνπ αθνινπζεέηαη ζηα καζάκαηα ηα 

αθηεξσκΫλα ζηε δηδαζθαιέα ηεο ηνπξθηθάο γιψζζαο θαη ηεο κεηΪθξαζεο απφ ηελ Σνπξθηθά 

πξνο ηελ Διιεληθά, ε νπνέα κεζνδνινγέα πξνζηδηΪδεη ζε εθεέλε ησλ εξγαζηεξηαθψλ 
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καζεκΪησλ θαη (β) κεζνδνινγέαο πνπ αθνινπζεέηαη  θαηΪ ηε δηδαζθαιέα ησλ ινηπψλ 

καζεκΪησλ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ. 

Χο πξνο ηε δηΪθξηζε (α), ηα καζάκαηα εέλαη εληαηηθΪ σο πξνο ηελ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ηνπο θχζε (9 ψξεο καζεκΪησλ εβδνκαδηαέσο) θαη επηθεληξψλνληαη ζηε κεηΪδνζε γισζζηθψλ 

γλψζεσλ θαη ηθαλνηάησλ ζαθψο δηαθεθξηκΫλσλ 1. Φσλεηηθά/Φσλνινγέα θαη Μνξθνινγέα θαη 

χληαμε, 2. Πξφζιεςε θαη παξαγσγά γξαπηνχ ιφγνπ, 3. Πξφζιεςε θαη παξαγσγά 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 4. ΜεηΪθξαζε απφ ηελ Σνπξθηθά πξνο ηελ Διιεληθά γεληθψλ, 

πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ θεηκΫλσλ. Δπηδέσμε ηνπ Σκάκαηνο εέλαη λα 

δεκηνπξγάζεη κηθξΫο νκΪδεο θνηηεηψλ γηα ηα καζάκαηα απηΪ (3 ηκάκαηα γηα ηα  α΄- δ΄εμΪκελα 

θαη 2 ηκάκαηα γηα ηα ε΄- ε΄ εμΪκελα) θαη λα εμαζθαιέζεη φηη νη θνηηεηΫο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζε κηα 

νκΪδα Ϋρνπλ πεξέπνπ ην έδην γισζζηθφ επέπεδν θαηΪ ηελ πνξεέα ηνπο ζηε δηΪξθεηα ηνπ 

εμακάλνπ. Γη‘ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθέιεο κΫζνδνη κεηΪδνζεο γλψζεσλ 

αλΪινγα κε ην επέπεδν γισζζνκΪζεηαο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζάκαηνο -ζπλδπαζκφο 

παξαδνζηαθάο θαη επηθνηλσληαθάο κεζφδνπ δηδαζθαιέαο ησλ μΫλσλ γισζζψλ- θαη 

πξαγκαηνπνηεέηαη ζπλεράο εμΪζθεζε (κΫζσ επηκΫξνπο εξγαζηψλ -γισζζηθψλ θαη 

κεηαθξαζηηθψλ-) θαη επνπηεέα ηεο θαηΪθηεζεο ησλ επηκΫξνπο γλψζεσλ (κΫζσ πξνφδσλ).  

Χο πξνο ηε δηΪθξηζε (β) αθνινπζνχληαη θΪπνηεο ζηαζεξΫο, νη νπνέεο ραξαθηεξέδνπλ ηχπνπο 

καζεκΪησλ ηνπ Σκάκαηνο:  

α. Μαζάκαηα ζηα νπνέα θπξηαξρεέ ε κεηΪδνζε γλψζεσλ απφ ηνλ θαζεγεηά πξνο ηνπο 

θνηηεηΫο ππφ κνξθά δηαιΫμεσλ, αλ θαη ε κΫζνδνο απηά δελ κνλνπσιεέ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλέαο 

ηνπ δηδΪζθνληνο πξνο ηνπο θνηηεηΫο. πλάζσο ηα καζάκαηα απηΪ ζπλνδεχνληαη απφ εξγαζέεο 

πνπ αλαηέζεληαη ζηνπο θνηηεηΫο νη νπνένη θαη ηηο παξνπζηΪδνπλ πξνθνξηθΪ ζην ηΫινο ηνπ 

εμακάλνπ. Ζ παξνπζέαζε ησλ εξγαζηψλ απνηειεέ θέλεηξν γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπδάηεζε 

ηφζν κεηαμχ ησλ ηδέσλ ησλ θνηηεηψλ φζν θαη κεηαμχ  δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ. Αθφκε, ε 

επνπηεέα ηεο θαηΪθηεζεο ησλ επηκΫξνπο γλψζεσλ κΫζσ πξνφδσλ εέλαη ζπλάζεο πξαθηηθά ζηα 

καζάκαηα απηΪ. Σα καζάκαηα απηΪ αλάθνπλ ζπλάζσο ζηα πξψηα εμΪκελα ζπνπδψλ.  

β. Μαζάκαηα θαζαξΪ ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ, ζηα νπνέα θπξηαξρεέ ε δηΪδξαζε κεηαμχ 

θαζεγεηψλ θαη θνηηεηψλ κε βΪζε ηηο αξρΫο ηεο επηζηεκνληθάο επηρεηξεκαηνινγέαο. Ζ κεηΪδνζε 

ηεο γλψζεο γέλεηαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο πξνο ηνπο θνηηεηΫο θαη απφ ηνπο θνηηεηΫο πξνο ηνπο 

θνηηεηΫο -κε αλαθνηλψλεηο θνηηεηψλ ζηα καζάκαηα. Σα καζάκαηα απηΪ αλάθνπλ ζπλάζσο ζηα 

ηειεπηαέα εμΪκελα ζπνπδψλ θαη εέλαη θαηΪ θαλφλα καζάκαηα επηινγάο. 

Φπήζη νέων ηεχνολογιών: Ο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ Σκάκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ 

θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ επηηξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα λΫα κΫζα θαη ηηο λΫεο 

ηερλνινγέεο, παξΪ ην φηη ζηα γισζζηθΪ καζάκαηα ζα κπνξνχζακε  λα Ϋρνπκε πινπζηφηεξν θαη 

πιΫνλ εμεηδηθεπκΫλν πιηθφ. 

Σν Σκάκα δηαζΫηεη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα  

 παξαγσγά θαη αλαπαξαγσγά ερεηηθνχ πιηθνχ (3 ερνζπζηάκαηα) 

 εξγαζέα ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο (20, γηα ηνπο θνηηεηΫο),  

 παξνπζέαζε ςεθηαθνχ πιηθνχ κε πξνβνιΫα (2 Projectors),θαη  

 Ϋλαο θνξεηφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηάο (1 Laptop) 
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ηφρνο ηνπ Σκάκαηνο εέλαη λα εκπινπηέζεη θαη λα εμεηδηθεχζεη ηνλ ηερλνινγηθφ ηνπ 

εμνπιηζκφ, δπλαηφηεηα, ε νπνέα, φκσο, δελ καο παξΫρεηαη απηά ηε ζηηγκά ιφγσ θαζαξΪ 

αληηθεηκεληθψλ δπζρεξεηψλ, δηφηη νη ρψξνη ζηνπο νπνένπο θηινμελεέηαη ην Σκάκα δελ επηηξΫπνπλ 

κεγΪιεο παξεκβΪζεηο θαη αλαδηαξζξψζεηο. 

Αθφκε, ζην Σκάκα γέλεηαη ζπλερψο εληνλφηεξε ε ρξάζε ηεο ειεθηξνληθάο πιαηθφξκαο 

αζχγρξνλεο ηειε-εθπαέδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ («ε-ΣΪμε»). ΟξηζκΫλνη δηδΪζθνληεο 

ππνζηεξέδνπλ ηα καζάκαηΪ ηνπο κε ηελ ε-ΣΪμε, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρεηηθά πιαηθφξκα γηα 

πεξηγξαθά ηεο χιεο ησλ καζεκΪησλ, αζθάζεηο (θπξέσο γηα ηα γισζζηθΪ καζάκαηα), 

ζπλδΫζκνπο (παξαπνκπΫο ζε ηνπνζεζέεο ζην δηαδέθηπν, δηαρσξηζκΫλεο ζε  γεληθνχο 

ζπλδΫζκνπο θαη θαηεγνξηνπνηεκΫλνπο ζπλδΫζκνπο), δηδαθηηθφ πιηθφ επηζηεκνληθΪ Ϊξζξα θαη 

αλαθνηλψζεηο  γηα ηελ Ϊκεζε επαθά δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ. Οη θνηηεηΫο αληαπνθξέλνληαη 

ζεηηθφηαηα θαη ρΪξε ζηελ ακθέδξνκε επηθνηλσλέα κεηαμχ δηδΪζθνληνο θαη θνηηεηψλ δέλεηαη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηεο δηδαζθαιέαο. ηφρνο ηνπ Σκάκαηνο εέλαη λα 

δηεπξχλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ νη νπνένη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ζην Ϊκεζν κΫιινλ ηηο λΫεο 

ηερλνινγέεο. 

Αλαθνξά ζε πξσηόηππεο θαη θαιέο πξαθηηθέο 

ηε ζπγθεθξηκΫλε ελφηεηα ζα ζΫιακε λα αλαθεξζνχκε ζην ζεζκφ ηνπ «πξναπαηηνχκελνπ» 

ησλ καζεκΪησλ Σνπξθηθάο, ηνλ νπνέν ζεζκφ εθαξκφδνπκε εδψ θαη ηξέα αθαδεκατθΪ Ϋηε, 

πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιέζνπκε ηα θαιχηεξα δπλαηΪ απνηειΫζκαηα σο πξνο ην επέπεδν 

ηνπξθνκΪζεηαο ησλ θνηηεηψλ καο. πγθεθξηκΫλα, νη δηδΪζθνληεο ησλ καζεκΪησλ ηνπξθηθάο 

γιψζζαο δεκηνχξγεζαλ Ϋλα κεηθηφ ζχζηεκα πξναπαηηνπκΫλσλ καζεκΪησλ Σνπξθηθάο, ην 

νπνέν απνηειεέ κΫξνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγέαο ηνπ Σκάκαηνο, θαη ζπλέζηαηαη 

ζηα εμάο: 

α. ηα ηΫζζεξα πξψηα εμΪκελα ζπνπδψλ (απφ ην α΄ κΫρξη θαη ην δ΄) δελ ηζρχεη ην 

πξναπαηηνχκελν ησλ καζεκΪησλ Σνπξθηθάο ππφ ηνλ φξν φηη πξνθεηκΫλνπ λα 

παξαθνινπζάζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ ζηα γισζζηθΪ καζάκαηα ηνπ ε΄ εμακάλνπ ζα πξΫπεη λα 

Ϋρνπλ επηηχρεη ζε φια ηα πξνεγνχκελα εμΪκελα ηνπξθηθάο γιψζζαο, άηνη ζε 12 καζάκαηα Με 

ηνλ ηξφπν απηφ αθελφο κελ δηαζθαιέδεηαη Ϋλα ζνβαξφ βαζηθφ επέπεδν ζπνπδψλ πξνθεηκΫλνπ 

λα πξνρσξάζνπλ πεξαηηΫξσ, αθεηΫξνπ δε, ην Σκάκα δελ δεζκεχεηαη κε ηελ παξΪιιειε 

επαλαιεπηηθά δηδαζθαιέα ε νπνέα ζα άηαλ απαξαέηεηε ζε πεξέπησζε εθαξκνγάο ηνπ 

πξναπαηηνχκελνπ. 

β. Ο φξνο ηνπ πξναπαηηνχκελνπ ηζρχεη απφ ην ε΄ Ϋσο θαη ην ε΄ εμΪκελν γηα φια ηα αλΪ 

εμΪκελν επηκΫξνπο γισζζηθΪ καζάκαηα. ηελ πεξέπησζε απηά εμαζθαιέδεηαη ε παξΪιιειε 

επαλαιεπηηθά δηδαζθαιέα -απαξαέηεηε ζε πεξέπησζε εθαξκνγάο ηνπ πξναπαηηνχκελνπ- ησλ 

καζεκΪησλ ησλ ρεηκεξηλψλ εμακάλσλ θαη ζηα εαξηλΪ θαη ησλ εαξηλψλ θαη ζηα ρεηκεξηλΪ. 

Δπεηδά δε, θαηΪ ηεθκάξην, νη θνηηεηΫο Ϋρνπλ άδε δηδαρζεέ ηα καζάκαηα απηΪ ζην αληέζηνηρν ηνπ 

ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ εμΪκελν, ηα επαλαιεπηηθΪ απηΪ καζάκαηα κεηψλνληαη σο πξνο ηηο 

ψξεο δηδαζθαιέαο, ι.ρ. νη ελληΪ ψξεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θΪιπςε ησλ ηξηψλ αλΪ εμΪκελν 

καζεκΪησλ λα γέλνπλ ηΫζζεξεηο ζην επφκελν επαλαιεπηηθφ εμΪκελν. Θεσξνχκε φηη ε κεέσζε 

απηά, ε νπνέα γέλεηαη γηα ιφγνπο νηθνλνκέαο ησλ δηδαζθφλησλ, δελ εέλαη αληηπαηδαγσγηθά 

εθφζνλ ζηε θΪζε απηά Ϋρνπκε κηθξφ αξηζκφ θνηηεηψλ νη ειιεέςεηο ησλ νπνέσλ εέλαη γλσζηΫο 

θαη αληηκεησπέζηκεο. 

εκεηψλνπκε φηη νη αλσηΫξσ πξνηΪζεηο Ϋγηλαλ θαηφπηλ ελδειερνχο κειΫηεο θαη εμΫηαζεο 

ησλ δεηεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ άδε πξνθχςεη ά πνπ ζα πξνθχςνπλ ζρεηηθΪ κε ηε δηδαζθαιέα ηεο 
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Σνπξθηθάο ζην Σκάκα, δηδαζθαιέα ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκΫλνπ πνπ ζπληζηΪ αθξνγσληαέν ιέζν 

ηνπ Σκάκαηνο. ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο αλαθεξφκαζηε ιεπηνκεξψο ζηε ζεηξΪ ησλ 

πξναπαηηνπκΫλσλ καζεκΪησλ. 

 

14.  ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ  

Ξεθηλψληαο απφ ηελ θηηξηαθά ππνδνκά πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ζηνπο ρψξνπο δηδαζθαιέαο 

(4 βαζηθΪ ΑκθηζΫαηξα, 208 ζΫζεσλ Ϋθαζην) Ϋρεη παγησζεέ ε δπλαηφηεηα εθηφο απφ ηε θιαζζηθά 

ρξάζε επΪιιεισλ κνληΫξλσλ πηλΪθσλ θαη ε πξνβνιά κΫζσ ππνινγηζηά ζε κεγΪιε νζφλε ppt 

slides ησλ καζεκΪησλ. Δπέζεο, ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα κηθηάο δηδαζθαιέαο κε ηε ρξάζε πέλαθα, 

πξνβνιάο θαη αζχξκαηεο κηθξνθσληθάο εγθαηΪζηαζεο, επηηξΫπνληαο ηελ θέλεζε ηνπ 

δηδΪζθνληα ζην ακθηζΫαηξν.  

ε Ϋλα ακθηζΫαηξν, ππΪξρεη επηπιΫνλ φιε ε ππνδνκά ζε ηξνθνδνζέεο, θαηΪιιειεο παξνρΫο 

θιπ., Ϋηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα γέλνληαη επηδεέμεηο πεηξακΪησλ ζηα καζάκαηα Φπζηθάο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηά Ϋρεη μεθηλάζεη εδψ θαη 2 ρξφληα. Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ππΪξρεη ε αλΪγθε 

γηα ρξεκαηνδφηεζε γηα αγνξΪ επηπιΫνλ εμνπιηζκνχ επηδεέμεσλ πεηξακΪησλ. εκεηψλεηαη φηη 

γέλεηαη πξνζπΪζεηα κΫζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ νκΪδσλ θνηηεηψλ λα Ϋρνπκε ηε βΫιηηζηε 

ρξάζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. ΑλΪιπζε ηεο θαηαιιειφηεηαο/παιαηφηεηαο ηνπ 

εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζΫζεσλ εξγαζέα; Ζ/Τ, ζα ππνβιεζεέ καδέ κε ηελ εζσηεξηθά 

αμηνιφγεζε ηνπ Σκάκαηνο. ΓεληθΪ ε επΪξθεηα εέλαη νξηαθΪ ηθαλνπνηεηηθά θαη ην πξφγξακκα 

αλαβΪζκηζεο ησλ εξγαζηεξέσλ, φπσο θαη ηα αηηάκαηα γηα πξνζσπηθφ ππνζηάξημεο Δ.Σ.Δ.Π, 

ΔΗΓΗΠ ησλ εξγαζηεξέσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ Ϋξγσλ εέλαη αληηθεέκελν επεμεξγαζέαο αξκνδέσλ 

επηηξνπψλ νη νπνέεο ζα ππνβΪιινπλ ζχληνκα ηα πνξέζκαηα ηνπο  

ΑλαθνξηθΪ κε ηα ζπγγξΪκκαηα, παξΫρνληαη ζηνπο θνηηεηΫο ηα πξνβιεπφκελα βηβιέα, ελψ 

παξΪιιεια δέδνληαη απφ ηνπο δηδΪζθνληεο πεγΫο απφ ηε βηβιηνγξαθέα θαη ην δηαδέθηπν.  

Αμέδεη λα γέλεη αλαθνξΪ ζε θΪπνηεο πξσηνηππέεο θαη θαιΫο πξαθηηθΫο πνπ αθνινπζνχληαη 

θαηΪ ηε δηεμαγσγά ησλ καζεκΪησλ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε «ειεθηξνληθά ηΪμε» (e-class) εέλαη κηα 

πξαθηηθά πνπ αθνινπζεέηαη γηα αξθεηΪ ρξφληα. Γέλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηδΪζθνληεο ελφο 

καζάκαηνο λα ζπγθεληξψζνπλ ζην δηθηπαθφ απηφ ρψξν, θΪζε πιεξνθνξέα, φπσο ζεκεηψζεηο, 

παξαηεξάζεηο θιπ. πνπ ρξεηΪδεηαη ην κΪζεκα. Φηινμελεέ άδε πνιχηηκν πιηθφ γηα αξθεηΪ 

καζάκαηα, φπσο παιαηΪ ζΫκαηα εμεηΪζεσλ κε ά ρσξέο ιχζεηο. Ο ρψξνο απηφο ζα πξΫπεη λα 

ππνζηεξηρζεέ απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα ιεηηνπξγεέ ππνζηεξηθηηθΪ κε ηελ παξνρά 

ηερλνγλσζέαο ζηνπο δηδΪζθνληα; ζρεηηθΪ κε ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ.  

ΠΫξα απφ ηελ e-class, ηα ηειεπηαέα ρξφληα, ιεηηνπξγεέ δηθηπαθφο ρψξνο ν νπνένο παξΫρεη 

δχν ππεξεζέεο, πξψηνλ Ϊκεζε πιεξνθφξεζε κε αλαθνηλψζεηο, απνηειΫζκαηα εμεηΪζεσλ, 

θιπ.. θαη δεχηεξνλ, Ϋλα forum πξνβιεκαηηζκνχ θαη εξσηάζεσλ ζηε Φπζηθά, ζηνλ νπνέν 

ζπκκεηΫρνπλ νη θνηηεηΫο θαη φηαλ ρξεηαζζεέ, παξεκβαέλνπλ θαη ηα κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο γηα 

λα ιχζνπλ επηπξνζζΫησο ηηο φπνηεο απνξέεο.  

Απφ ηα παξαπΪλσ γέλεηαη θαλεξφ φηη ππΪξρνπλ νη βαζηθΫο ππνδνκΫο ιεηηνπξγέαο ζηα 

ακθηζΫαηξα, αιιΪ ππΪξρεη θαη ε αλαγθαηφηεηα πεξαηηΫξσ εμνπιηζκνχ ηνπο γηα ηθαλνπνέεζε 

ζπγθεθξηκΫλσλ αλαγθψλ. Γηα παξΪδεηγκα, απαηηεέηαη ε δεκηνπξγέα θαηΪιιεινπ εδξΪλνπ ζε 

θΪζε ακθηζΫαηξν κε ηηο ζηνηρεηψδεηο ξεπκαηνιεςέεο γηα ηε ιεηηνπξγέα ππνινγηζηά ά Ϊιισλ 

νξγΪλσλ. Μηα ζεκαληηθά επηζάκαλζε εέλαη φηη ρξεηΪδεηαη δηακφξθσζε ηνπιΪρηζηνλ κηαο  ζΫζεο 

ζηε 1 ε ζεηξΪ γηα ΑΜΔΑ.  
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ΔπηπιΫνλ, ρξεηΪδεηαη ε ειεγρφκελε εγθαηΪζηαζε αζχξκαηεο δηθηπαθάο ζχλδεζεο 

πξνθεηκΫλνπ λα γέλεηαη δπλαηά ε ζχλδεζε κε δηθηπαθνχο ηφπνπο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ 

παξαδφζεσλ.  

Σν πην ζεκαληηθφ Ϋιιεηκκα εέλαη ε αγνξΪ ηθαλνχ εμνπιηζκνχ επηδεέμεσλ πεηξακΪησλ ζηα 

ακθηζΫαηξα, εέηε επνπηηθνχ, εέηε νξγαλνινγηθνχ πεξηερνκΫλνπ. ΥξεηΪδεηαη ε αγνξΪ θαηΪιιεινπ 

πιηθνχ επέδεημεο θαηλνκΫλσλ, νξγΪλσλ θ.ιπ. ζε κνξθά αθέζαο γηα λα αλαξηεζεέ θαηΪιιεια 

ζηνπο ρψξνπο δηδαζθαιέαο. ΓεληθΪ αμέδεη λα αλαθεξζεέ φηη απαηηεέηαη λα δνζεέ θαη κηα 

δηαθνξεηηθνχ χθνπο πξνζΫγγηζε ζην Σκάκα, θαζψο θΪηη ηΫηνην απνπζηΪδεη. Γηα παξΪδεηγκα, ε 

αγνξΪ θαη εγθαηΪζηαζε ελφο εθθξεκνχο ηνπ Foucault ζα κπνξνχζε λα δψζεη Ϋλα Ϋλαπζκα πνπ 

ζα ελέζρπε ην αθαδεκατθφ χθνο πνπ πξναλαθΫξακε.  

Σα εξγαζηάξηα ηνπ Σκάκαηνο θηινμελνχληαη ζε δχν βαζηθνχο ρψξνπο: η) ηα βαζηθΪ 

εηζαγσγηθΪ εξγαζηάξηα Φπζηθάο (ζε δηθφ ηνπο αλεμΪξηεην ρψξν) θαη ηη) ηα εξγαζηάξηα ηνπ 

θνξκνχ ησλ ηνκΫσλ θαζψο θαη ηα εξγαζηάξηα θαηεπζχλζεσλ, ζηνπο αληέζηνηρνπ; ηνκεέο. 

Δπέζεο ζηνπο ηειεπηαένπο θηινμελνχληαη θαη ηα ιηγνζηΪ εξγαζηάξηα επηινγάο κηαο θαηεχζπλζε.  

εκεηψλεηαη φηη ππΪξρνπλ κηθξΫο ά κεγαιχηεξεο ειιεέςεηο ρψξνπ αιιΪ θαη ζεκαληηθΫο 

ειιεέςεηο εμνπιηζκνχ. ηα Δξγαζηάξηα Φπζηθάο γηα παξΪδεηγκα, απαηηεέηαη λΫνο ρψξνο πεξέ ηα 

1501n2 αιιΪ θαη ζε 3 ηνπιΪρηζηνλ Σνκεέο (ΠεξηβΪιινλ, ηεξεΪ θαηΪζηαζε θαη Ζιεθηξνληθά) 

λΫνη πξφζζεηνη ρψξνη εκβαδνχ πεξέ ηα 50 m2 Ϋθαζηνο.  

 

15. ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ 

Απφ ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγέσλ πνπ δηαλεκάζεθαλ ζηνπο θνηηεηΫο, 

πξνθχπηνπλ δηΪθνξα πξνβιάκαηα ηα νπνέα αληηκεησπέδνληαη θαη βειηηψλνληαη. Δηδηθφηεξα, νη 

θνηηεηΫο εληνπέδνπλ πξνβιάκαηα ζηε ιεηηνπξγέα ηεο Κεληξηθάο Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο 

Υεκεέαο θαη ζηηο Γξακκαηεέεο ησλ Δξγαζηεξέσλ θαη ΣνκΫσλ:  

 Ζ Κεληξηθά Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο Υεκεέαο Ϋρεη Ϋιιεηςε ελφο ππαιιάινπ 

(ζπληαμηνδφηεζε θνπ Φ. Νηνχζηθνπ πξηλ απφ 2 Ϋηε) θαη ην θελφ δελ Ϋρεη θαιπθζεέ κΫρξη 

ζάκεξα κε απνηΫιεζκα λα κε ιεηηνπξγεέ νκαιΪ ε Γξακκαηεέα.  

 ΠνιιΪ Δξγαζηάξηα ηνπ Σκάκαηνο Υεκεέαο δελ δηαζΫηνπλ δηνηθεηηθνχο ππαιιάινπο κε 

απνηΫιεζκα λα κελ εμππεξεηνχληαη νη πξνπηπρηαθνέ θαη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο  

 Οη Σνκεέο ηνπ Σκάκαηνο Υεκεέαο δελ δηαζΫηνπλ Γξακκαηεέεο κε απνηΫιεζκα λα 

παξαηεξνχληαη θαζπζηεξάζεηο ζε δηνηθεηηθΪ ζΫκαηα (π.ρ. αλαζΫζεηο εληνιψλ δηδαζθαιέαο) .  

 . ζε ζρΫζε κε κεζφδνπο, ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ, βνεζάκαηα ζπγγξΪκκαηα:  

 Έρεη ηεζεέ ζε εθαξκνγά ε ρξάζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ε ειεθηξνληθά ζειέδα ηνπ  Σκάκαηνο 

Υεκεέαο:  

 ΓηαζΫηεη ειεθηξνληθφ ιεμηθφ ρεκηθψλ φξσλ (Διιελναγγιηθφ θαη Αγγινειιεληθφ)  

 Γέλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη εμΫηαζεο καζεκΪησλ απφ Ϊιια Σκάκαηα, ηα 

νπνέα δελ πξνζκεηξνχληαη ζηα 32 καζάκαηα, πνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηε ιάςε ηνπ 

πηπρένπ θαη δελ ζα ππνινγέδνληαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ απηνχ.  
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 ΓηαζΫηεη ηζηνζειέδεο κε θαζαξΪ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν (π.ρ. δηαδξαζηηθΪ 

εθπαηδεπηηθΫο κηθξνεθαξκνγΫο (interactive educational applets)  

 Γέλεηαη ειεθηξνληθά δάισζε καζεκΪησλ θαη δειψζεσλ ζπγγξακκΪησλ  

 Γεκνζηνπνηνχληαη φιεο νη αλαθνηλψζεηο ηνπ Σκάκαηνο Υεκεέαο (πξφγξακκα εμεηΪζεσλ, 

απνηειΫζκαηα εμεηΪζεσλ, αλαθνηλψζεηο κεηεγγξαθψλ, θιπ)  

 ΤπΪξρνπλ ηζηνζειέδεο καζεκΪησλ φπνπ ππΪξρεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ππνδεέμεηο γηα 

κειΫηε  

 Πξφζθαηα ζπγθεθξηκΫλα κΫιε ΓΔΠ Ϋρνπλ θαζηεξψζεη ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κε 

θνηηεηΫο γηα επέιπζε απνξηψλ θαη απνζηνιά ιχζεσλ αζθάζεσλ  

Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ 

 Σν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Υεκεέαο παξΫρεη ζπλνιηθΪ 

εμάληα Ϋλα (61) εμακεληαέα καζάκαηα. Απφ απηΪ ηα εέθνζη ηξέα (23) εέλαη ππνρξεσηηθΪ, 

ελψ ηα ππφινηπα εέλαη καζάκαηα επηινγάο. 

 Σφζν ζηα ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα φζν θαη ζηα καζάκαηα επηινγάο (εθηφο 

ειαρέζησλ εμαηξΫζεσλ) παξΫρεηαη πνιιαπιά βηβιηνγξαθέα. Ζ ρξάζε εθπαηδεπηηθψλ 

κΫζσλ γέλεηαη εθηεηακΫλα ηφζν ζηα ππνρξεσηηθΪ φζν θαη ζηα καζάκαηα επηινγάο. ε 

επηΪ (7) καζάκαηα, απφ ηα ζπλνιηθΪ πξνζθεξφκελα εμάληα Ϋλα, δελ γέλεηαη ρξάζε 

εθπαηδεπηηθψλ κΫζσλ. 

 Οη ρψξνη δηδαζθαιέαο εέλαη επαξθεέο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεκΪησλ. ΓεληθΪ 

ππΪξρεη επΪξθεηα εθπαηδεπηηθψλ κΫζσλ. κσο γηα Ϋλαλ αξηζκφ καζεκΪησλ (ελλΫα) 

ππΪξρνπλ ειιεέςεηο πνπ αθνξνχλ: ζηελ Ϋιιεηςε ρψξνπ δηδαζθαιέαο, ζηελ Ϋιιεηςε 

εξγαζηεξηαθάο ππνδνκάο, ζηελ Ϋιιεηςε ππνινγηζηψλ γηα ρξάζε ζηε δηδαζθαιέα, ζηελ 

Ϋιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

 Θα πξΫπεη λα ηνληζζεέ φηη γεληθΪ ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο ησλ εξγαζηεξέσλ 

ηνπ Σκάκαηνο Υεκεέαο εέλαη παιαηφο θαη απαηηεέηαη αληηθαηΪζηαζε δηαθφξσλ  νξγΪλσλ θαη 

απφθηεζε νξγΪλσλ λΫαο ηερλνινγέαο, ψζηε νη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Υεκεέαο λα Ϋρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζάζνπλ θαη λα δηδαρζνχλ ηηο ζχγρξνλεο εμειέμεηο ηεο 

επηζηάκεο ηνπο. 

 Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα πξνζηεζεέ φηη ην Σκάκα Υεκεέαο πξνζθΫξεη εθπαέδεπζε 

θαη ζε Ϊιια Σκάκαηα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ (Σκάκα Βηνινγέαο, Σκάκα Γεσινγέαο, 

Σκάκα Φπζηθάο, Σκάκα Φαξκαθεπηηθάο). Ο κεγΪινο αξηζκφο ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ 

ζηα εξγαζηάξηα δεκηνπξγεέ ζεκαληηθφηαην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ην γεγνλφο απηφ 

απαηηεέηαη λα ιεθζεέ ζνβαξΪ ππφςε ζηελ θαηαλνκά ησλ θνλδπιέσλ.    

Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 

 Σν Σκάκα Υεκεέαο παξΫρεη Ϋλα κεγΪιν αξηζκφ Μεηαπηπρηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ 

πνπδψλ. Έλα κΫξνο απηψλ ησλ πξνγξακκΪησλ ππνζηεξέδεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ην 

Σκάκα Υεκεέαο ηνπ ΔΚΠΑ, ελψ Ϋλα Ϊιιν κΫξνο πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ζπλεξγαζέα κε 

Ϊιια Σκάκαηα θαη Παλεπηζηάκηα. 
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 Ζ επηηπράο δηεθδέθεζε ΜΠ απφ ην πξφγξακκα ΔΠΔΑΔΚ ηα πξνεγνχκελα Ϋηε, 

εέρε βνεζάζεη ζεκαληηθΪ ζηελ αλεχξεζε πφξσλ θαη ζηελ απφθηεζε ηφζν εξγαζηεξηαθνχ 

εμνπιηζκνχ, φζν θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ (αληηδξαζηάξηα, δηαιχηεο, θιπ.). κσο, ην 

γεληθφ πξφβιεκα, ηδηαέηεξα γηα ηελ δηεμαγσγά εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, εέλαη ε Ϋιιεηςε 

ησλ θαηΪιιεισλ θνλδπιέσλ γηα ηελ πξνκάζεηα δαπαλεξψλ αλαισζέκσλ πιηθψλ θαη ηελ  

απφθηεζε  νξγΪλσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο.   

 

16. ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ  

ΠΜ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ 

 Ζ δηδαζθαιέα ησλ καζεκΪησλ ππνζηεξέδεηαη απφ ηε ρξάζε ςεθηαθάο 

ηερλνινγέαο θαζψο θαη απφ ηελ αλΪξηεζε πιηθνχ ζηελ ειεθηξνληθάο ηΪμε (e-class) ηνπ 

ΔΚΠΑ 

 Λεηηνπξγεέ ζεκηλΪξην κε πξνζθεθιεκΫλνπο δηαθεθξηκΫλνπο επηζηάκνλεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ 

 Γέλεηαη ζχλδεζε ηεο Ϋξεπλαο κε ηε δηδαζθαιέα, κΫζα απφ πεηξακαηηζκφ ζε 

ζρνιεέα ηεο Β/ζκηαο Δθπαέδεπζεο 

 ΚΪπνηεο παξαηεξάζεηο πνπ εέλαη ζεκαληηθφ λα γέλνπλ αθνξνχλ ζηα εμάο:  

 Έρνπλ δεκηνπξγεζεέ ζνβαξΪ πξνβιάκαηα ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

ΠξνγξΪκκαηνο απφ δηνξηζκΫλνπο εθπαηδεπηηθνχο ιφγσ πεξηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αδεηψλ 

 Δέλαη πεξηνξηζκΫλε ε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθΫο ζειέδεο επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο 

 ΤπΪξρεη Ϋιιεηςε ζε βηβιέα απαξαέηεηα γηα  ηε κειΫηε ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο  

ΓΠΜ ΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ ΑΛΓΟΡΗΘΜΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ: 

 ηα πεξηζζφηεξα καζάκαηα πξνζθΫξνληαη ζεκεηψζεηο απφ ηνπο δηδΪζθνληεο, 

ελψ δέδνληαη αζθάζεηο θαη εξγαζέεο γηα ην ζπέηη. Δπέζεο γέλεηαη ρξάζε ςεθηαθψλ κΫζσλ. 

 Οξγαλψλεηαη ζεκηλΪξην κε πξνζθεθιεκΫλνπο θαζεγεηΫο.  

 

17. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ  

Σν πξνγξΪκκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηκάκαηνο Βηνινγέαο αλακνξθψζεθε 

νινθιεξσηηθΪ ην 2002. Απφ ηφηε κηθξΫο βειηηψζεηο θαη επηθαηξνπνηάζεηο  ζηελ χιε ησλ 

καζεκΪησλ γέλνληαη ηνλ Απξέιην θΪζε Ϋηνπο.  

Οη θχξηνη Ϊμνλεο ηεο δηδαζθαιέαο εέλαη νη παξαδφζεηο ησλ καζεκΪησλ (ζεσξέα), νη 

εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο  πνπ γέλνληαη ζηα πιαέζηα θΪζε καζάκαηνο θαη εέλαη ε πξαθηηθά 
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εθαξκνγά ηεο ζεσξέαο, ηα ζεκηλΪξηα, φπνπ γέλεηαη δηαρεέξηζε ηεο βηβιηνγξαθέαο, ε πξαθηηθά 

Ϊζθεζε θαη ε Γηπισκαηηθά Δξγαζέα πνπ εέλαη ππνρξεσηηθά θαη γέλεηαη ην ηειεπηαέν Ϋηνο 

ζπνπδψλ. Ζ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα εέλαη Ϋλα κηθξφ αιιΪ νινθιεξσκΫλν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

πνπ ζπρλΪ νδεγεέ ζε αλαθνηλψζεηο θαη επηζηεκνληθΫο δεκνζηεχζεηο. 

Σφζν ε πξαθηηθά Ϊζθεζε, φζν θαη ε Γηπισκαηηθά Δξγαζέα βνεζνχλ ηελ αλΪπηπμε 

δεμηνηάησλ ησλ θνηηεηψλ(ηξηψλ) ζε ζρΫζε κε ζεκαηηθΪ αληηθεέκελα πνπ Ϊπηνληαη ησλ 

ζχγρξνλσλ Βηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Βην-αγνξΪο Δξγαζέαο κε Ϊκεζε αληαπφθξηζε ζηηο 

επξχηεξεο θνηλσληθΫο αλΪγθεο θαη απαηηάζεηο. Δηδηθφηεξα νη ηνκεέο ηεο κνξηαθάο δηαγλσζηηθάο, 

ηεο εμσζσκαηηθάο γνληκνπνέεζεο, ηεο γεληθφηεξεο βην-ηαηξηθάο Ϋξεπλαο, ηεο θιηληθάο 

βηνρεκεέαο, ηεο ηρζπνινγέαο, ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ηεο εθαξκνζκΫλεο νηθνινγέαο, ηεο 

εθαξκνζκΫλεο κηθξνβηνινγέαο, ηνπ κνξηαθνχ ειΫγρνπ ηξνθέκσλ, θ.ιπ., φπσο απηνέ 

αλαπηχζζνληαη ζηα αληέζηνηρα εξεπλεηηθΪ θΫληξα, ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο αλΪδνρνη θνξεέο ππνδνράο θνηηεηψλ(ηξηψλ) πνπ εθηεινχλ πξαθηηθά Ϊζθεζε, ζπληζηνχλ 

ηνπο πιΫνλ ραξαθηεξηζηηθνχο ρψξνπο εθηΫιεζεο θαη πινπνέεζεο φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα επηζηεκνληθΪ πεδέα ηεο πξαθηηθάο Ϊζθεζεο.  

Οη παξνπζηΪζεηο φισλ ησλ καζεκΪησλ γέλνληαη κε ην ζχζηεκα power point θαη αλαξηψληαη 

ζηελ ε-ηΪμε νπφηε εέλαη πξνζβΪζηκεο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκΫλνπο θνηηεηΫο. ε νξηζκΫλα 

καζάκαηα (5) νη παξνπζηΪζεηο βηληενζθνπνχληαη θαη θαηαγξΪθνληαη ειεθηξνληθΪ, ψζηε λα εέλαη 

δηαζΫζηκε ε εμ‘ απνζηΪζεσο πξφζβαζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπο. ε Ϊιια καζάκαηα  (3) 

ρξεζηκνπνηεέηαη  ινγηζκηθφ Media Player / Quick Time Player γηα ηελ πξνβνιά ζρεηηθψλ κε ην 

κΪζεκα θαη ηηο αζθάζεηο κηθξνχ κάθνπο εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ/videos. ηηο εξγαζηεξηαθΫο 

αζθάζεηο παξΪιιεια κε ηνπο παξαπΪλσ ηξφπνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηΫο ζε 

πνιιΪ καζάκαηα ειεθηξνληθνέ ππνινγηζηΫο θαη εηδηθΪ ινγηζκηθΪ.  

Σα εθπαηδεπηηθΪ βνεζάκαηα πνπ πξνηεέλνληαη απφ ηηο επηηξνπΫο καζεκΪησλ θαη δηαλΫκνληαη 

ζηνπο θνηηεηΫο εέλαη ηα θαιχηεξα δπλαηΪ. ε νξηζκΫλα καζάκαηα δέλνληαη θαη ζεκεηψζεηο ησλ 

δηδαζθφλησλ, νη νπνέεο επηθαηξνπνηνχληαη ζπρλΪ. Δπέ πιΫνλ, πξνζθΫξεηαη επηθαηξνπνηεκΫλν 

πιηθφ ζηηο ηζηνζειέδεο ησλ καζεκΪησλ.  

Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα εθαξκφδεη πνιιαπινχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ φπσο, 

εμεηΪζεηο ηνπ ζεσξεηηθνχ ηκάκαηνο ηεο χιεο θΪζε καζάκαηνο, πξνφδνπο θαηΪ πεξέπησζε,  

ζεκηλΪξηα (πξνθνξηθΫο παξνπζηΪζεηο), εξγαζέεο θαη παξΪδνζε Ϋληππνπ θεηκΫλνπ,  αμηνιφγεζε 

επέ ηεο απφδνζεο εθηΫιεζεο εξγαζηεξηαθάο Ϊζθεζεο, εμεηΪζεηο εξγαζηεξηαθνχ αληηθεηκΫλνπ 

θαη αζθάζεηο ππαέζξνπ.   

 

18. ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Σν δηδαθηηθφ Ϋξγν πνπ επηηειεέηαη ζην Σκάκα θξέλεηαη αμηφινγν θαη πςεινχ επηπΫδνπ 

θαιχπηνληαο Ϋλα επξχ θΪζκα ζχγρξνλσλ αληηθεηκΫλσλ ζηηο γεσεπηζηάκεο.  

Σα θπξηόηεξα ζεηηθά ζεκεία ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Παξνρά γλψζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ζθαηξηθΪ ηα αληηθεέκελα ησλ γεσεπηζηεκψλ κε 

ζπκκεηνρά ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηε δηδαθηηθά δηαδηθαζέα.  

 Τςειφο βαζκφο ζπλΪθεηαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ καζεκΪησλ. 
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 Υξάζε πνηθηιέαο δηδαθηηθψλ κεζφδσλ (δηαιΫμεηο, πξαθηηθΫο θαη εξγαζηεξηαθΫο 

αζθάζεηο, αζθάζεηο ππαέζξνπ). 

 Κιέκα θαιάο ζπλεξγαζέαο θαη επηθνηλσλέαο κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη 

 δηδαζθνκΫλσλ. 

 πκκεηνρά κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηε δηδαθηηθά δηαδηθαζέα θαζψο θαη 

ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιέαο κε ηελ Ϋξεπλα. 

 πλεξγαζέα κε πιεζψξα παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξΫσλ ζηα πιαέζηα ηεο 

πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη Ϊιισλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Σκάκαηνο.  

 Σα θχξηα ζεκεέα αδπλακέαο ηνπ Σκάκαηνο σο πξνο ην δηδαθηηθφ Ϋξγν 

ζπλνςέδνληαη σο εμάο: 

 Έιιεηςε θηλάηξσλ πξνο ηνπο δηδΪζθνληεο γηα ηε βειηέσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

Ϋξγνπ, κηα θαη βΪζεη ηνπ ηζρχνληνο Νφκνπ Πιαηζένπ, θχξην πξνζφλ εμΫιημεο ησλ κειψλ 

ΓΔΠ ζε επφκελεο βαζκέδεο ζεσξεέηαη ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη φρη νη ψξεο 

δηδαζθαιέαο ζηηο αέζνπζεο θαη ηα εξγαζηάξηα. 

 Υακειφ πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ κΫξνπο ησλ καζεκΪησλ απφ 

ηνπο θνηηεηΫο, ιφγσ κε ππνρξεσηηθάο παξνπζέαο. 

 εκαληηθΫο ειιεέςεηο ζε κΫζα θαη ππνδνκΫο γηα ηε ζσζηά πξαθηηθά εμΪζθεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο, εηδηθΪ γηα ηα αληηθεέκελα πνπ απαηηνχλ ρξάζε 

πξνεγκΫλσλ πεηξακαηηθψλ δηαηΪμεσλ θαη εθηΫιεζε αλαιχζεσλ (ρεκηθψλ, θ.Ϊ.) 

 ΠεξηνξηζκΫλνη νηθνλνκηθνέ πφξνη γηα επαξθά εμΪζθεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θνηηεηψλ ζην χπαηζξν. 

 ΑλεπΪξθεηα ζε εμεηδηθεπκΫλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ζε δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηάξημε ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ. 

Έιιεηςε ζεζκνζεηεκΫλσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ αλΪπηπμε θαη 

ζπληάξεζε βΪζεο δεδνκΫλσλ ζρεηηθψλ κε ηα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ, ηελ 

επηθαηξνπνέεζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ καζεκΪησλ θαη ηελ ειαρηζηνπνέεζε ησλ επηθαιχςεσλ 

ηεο χιεο. 

 

19. ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

Σν ηκάκα δηαζΫηεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ϋλα ΑκθηζΫαηξν ρσξεηηθφηεηαο 320 ζΫζεσλ, 3 

αέζνπζεο 110 –120 ζΫζεσλ, 2 αέζνπζεο 70 ζΫζεσλ, 1 αέζνπζα 50 ζΫζεσλ θαη 4 αέζνπζεο 20 – 

30 ζΫζεσλ. ιεο νη αέζνπζεο δηδαζθαιέαο εέλαη εμνπιηζκΫλεο κε ζχγρξνλα επνπηηθΪ κΫζα θαη 

νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ θαηΪιιειν γηα δηδαζθαιέα κε ρξάζε Ζ/Τ. Οη αέζνπζεο δηδαζθαιέαο, 

θαηΪ ηελ πεξένδν ησλ καζεκΪησλ, εέλαη πξαθηηθΪ πιάξσο θαηεηιεκκΫλεο απφ ηηο 9:00 – 19:00 

θαζεκεξηλΪ, ελψ θΪπνηεο απφ απηΫο εέλαη θαηεηιεκκΫλεο κΫρξη ηηο 21:00, θπξέσο γηα 

κεηαπηπρηαθΪ καζάκαηα. 
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Ζ εξγαζηεξηαθά Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ γέλεηαη ζε 2 εξγαζηάξηα Ζ/Τ, 30 θαη 15 ζΫζεσλ 

εξγαζέαο αληηζηνέρσο, Ϋλα εξγαζηάξην UNIX 30 ζΫζεσλ εξγαζέαο, Ϋλα εξγαζηάξην γηα ηνπο 

Μεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο 15 ζΫζεσλ εξγαζέαο θαη ζε Ϋλα αξηζκφ εμεηδηθεπκΫλσλ εξγαζηεξέσλ 

(Ζιεθηξνληθάο, Λνγηθάο ρεδέαζεο, Αξρηηεθηνληθάο Τπνινγηζηψλ, Φεθηαθψλ Δπηθνηλσληψλ, 

Οπηηθψλ Δπηθνηλσληψλ, Φεθηαθάο Δπεμεξγαζέαο θσλάο, θιπ.). 

Πξφζθαηα Ϋρεη απνθηεζεέ Ϊξηηνο πιεξνθνξηαθφο εμνπιηζκφο κε εμεηδηθεπκΫλνπο 

εμππεξεηεηΫο θαη θαηΪιιειν ινγηζκηθφ γηα πνιιψλ ηχπσλ εθαξκνγΫο. Έρεη επέζεο αλαπηπρζεέ 

ζχγρξνλε δηθηπαθά ππνδνκά ζηα πιαέζηα ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ δηθηχνπ. Οη εξγαζηεξηαθνέ 

ρψξνη θαη νη ζΫζεηο εξγαζέαο εέλαη ηα ηειεπηαέα Ϋηε ζαθψο αλεπαξθεέο ιφγσ ηνπ κεγΪινπ 

αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ. ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ λΫνπ νξφθνπ ηνπ θηεξηαθνχ ζπγθξνηάκαηνο 

ηνπ Σκάκαηνο, δεκηνπξγνχληαη λΫνη εξγαζηεξηαθνέ ρψξνη (Γηθηχσλ, VLSI, ΜηθξνθπκΪησλ, 

Τπνινγηζηηθψλ πζηεκΪησλ, Θεσξεηηθάο Πιεξνθνξηθάο, θιπ.) γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο. Σα λΫα απηΪ εξγαζηάξηα αλακΫλεηαη λα ιεηηνπξγάζνπλ απφ ην 2010.  

Σν Σκάκα Ϋρεη δψζεη κεγΪιν βΪξνο ζηελ αλΪπηπμε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε φια 

ζρεδφλ ηα καζάκαηα. Έρνπλ αλαπηχρζεθαλ Ϋηζη ζεκεηψζεηο ζε ςεθηαθά κνξθά, δηαθΪλεηεο ζε 

ppt γηα ηηο δηαιΫμεηο ησλ καζεκΪησλ, αζθάζεηο ζε ςεθηαθά κνξθά αιιΪ θαη αιιειεπηδξαζηηθφ 

πιηθφ Σν κεγαιχηεξν κΫξνο απηνχ ηνπ πιηθνύ βξέζθεηαη ζην δηαδίθηπν θαη εέλαη πξνζβΪζηκν 

κΫζσ ηεο πιαηθφξκαο e-class (http://eclass.di.uoa.gr) ά Ϊιισλ ηζηφηνπσλ νη νπνένη Ϋρνπλ 

ζχλδεζκν ζην e-class φπνπ βξέζθνληαη νη βαζηθΫο πιεξνθνξέεο γηα φια ηα καζάκαηα ηνπ 

Σκάκαηνο (πεξηερφκελν, ζθνπφο, ζπγγξΪκκαηα θαη βηβιηνγξαθέα, ηξφπνο αμηνιφγεζεο, ζρΫδην 

δηαιΫμεσλ, θιπ.). 

 

20. ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ  

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο 

Γέλεηαη ηδηαέηεξε πξνζπΪζεηα, νη κΫζνδνη δηδαζθαιέαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, λα 

αθνινπζνχλ ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθΪ πξφηππα θαη πεξηιακβΪλνπλ, αλΪινγα κε ην κΪζεκα, 

ηηο απφ ακθηζεΪηξνπ παξαδφζεηο, ηηο ζεκηλαξηαθΫο παξαδφζεηο, ηα ζεκηλΪξηα ζε νκΪδεο 

θνηηεηψλ, ηελ εξγαζηεξηαθά Ϊζθεζε θαη ηελ θιηληθά Ϊζθεζε.. 

Οη απφ ακθηζεΪηξνπ παξαδφζεηο αθνξνχλ αλνηθηΫο δηαιΫμεηο ζε ζπγθεθξηκΫλα ζΫκαηα, πνπ 

πξΫπεη λα παξαθνινπζεέ ν θνηηεηάο φπνπ φκσο δελ ιακβΪλνληαη παξνπζέεο.  

Οη ππφινηπεο εθπαηδεπηηθΫο δηαδηθαζέεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηθξΫο, πξνθαζνξηζκΫλεο 

νκΪδεο θνηηεηψλ, θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπο εέλαη ππνρξεσηηθά.  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ νδνληηαηξηθά εθπαέδεπζε παέδεη ε εξγαζηεξηαθά θαη θπξέσο ε θιηληθά 

Ϊζθεζε ηνπ θνηηεηά. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο πξψηεο, νη θνηηεηΫο, ζε εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο, 

θαηΪιιεια δηακνξθσκΫλνπο θαη εμνπιηζκΫλνπο, εμαζθνχληαη ζηελ πξαγκαηνπνέεζε πνιιψλ 

απφ ηηο νδνληηαηξηθΫο πξΪμεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηάζνπλ επέ ησλ αζζελψλ, ζε πξαγκαηηθΫο 

ζπλζάθεο, ζηε ζπλΫρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, θαηΪ ηελ θιηληθά ηνπο Ϊζθεζε. 

Δθπαηδεπηηθό πιηθό 

Σα καζάκαηα, εθηφο απφ ην δηδαθηηθφ ά δηδαθηηθΪ ζπγγξΪκκαηα πνπ πξνηεέλνπλ γηα ηε 

κειΫηε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπο, πξνζθΫξνπλ ζπλάζσο θαη αξθεηΫο Ϊιιεο κνξθΫο πξφζζεηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φπσο, ζεκεηψζεηο, εξγαζηεξηαθνχο θαη θιηληθνχο νδεγνχο, εθπαηδεπηηθΪ 

CD/DVD, καζάκαηα ζην δηαδέθηπν, αλεξηεκΫλα εέηε ζηελ ηζηνζειέδα ηεο Οδνληηαηξηθάο εέηε 

ζηελ εθπαηδεπηηθά πιαηθφξκα ε-ΣΪμε. 

Αμηνιόγεζε θνηηεηώλ 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα δηδαζθαιέαο ηνπ θΪζε καζάκαηνο, αθνινπζνχληαη πνηθέιεο κΫζνδνη 

αμηνιφγεζεο ηνπ θνηηεηά, πνπ κπνξεέ λα εέλαη δηαθνξεηηθΫο αλΪ κΪζεκα. ε θΪπνηα καζάκαηα 

εθαξκφδνληαη ελδηΪκεζεο κνξθΫο αμηνιφγεζεο θαη ζε θΪπνηα Ϊιια κφλν ηειηθΫο.  

Οη πξψηεο αλαθΫξνληαη ζε θΪπνηαο κνξθάο ηεζη, ηα νπνέα γέλνληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ δηδαζθαιέαο ηνπ καζάκαηνο, ζε πξνθαζνξηζκΫλεο εκεξνκελέεο θαη αθνξνχλ Ϋλα κΫξνο 

ηεο χιεο πνπ Ϋρεη δηδαρηεέ κΫρξη ηε δεδνκΫλε ρξνληθά ζηηγκά. Οη δεχηεξεο, εέλαη κνξθΫο 

εμεηΪζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ νινθιάξσζε δηδαζθαιέαο  ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πεξηερνκΫλνπ ηνπ καζάκαηνο. 

Σφζν νη ελδηΪκεζεο, φζν θαη νη ηειηθΫο αμηνινγάζεηο, αλΪινγα κε ην κΪζεκα, εέλαη δπλαηφλ 

λα εμεηΪδνπλ ζεσξεηηθΫο κφλν γλψζεηο, Ϊιιεο Ϋρνπλ πξαθηηθφ πεξηερφκελν (π.ρ. θαηΪ ηηο 

εξγαζηεξηαθΫο αζθάζεηο) ελψ θΪπνηεο Ϊιιεο πεξηιακβΪλνπλ Ϋλαλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν. 

ηηο πξφζζεηεο, ελαιιαθηηθΫο κνξθΫο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εέλαη ε ζπγγξαθά 

ά θαη παξνπζέαζε κηθξψλ εξγαζηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηΫο θαζψο θαη ε 

επέιπζε θιηληθψλ πξνβιεκΪησλ. 

Μηα κνξθά αμηνιφγεζεο, ε νπνέα πξνσζεέηαη κελ αιιΪ δελ Ϋρεη θζΪζεη αθφκα ζε θαζνιηθά 

πξαθηηθά εθαξκνγά εέλαη απηά ηεο θιηληθάο αμηνιφγεζεο. Ζ θιηληθά αμηνιφγεζε αθνξΪ 

κεκνλσκΫλεο νδνληηαηξηθΫο πξΪμεηο ά θαη ην ζχλνιν ηεο ζεξαπεέαο πνπ πξνζθΫξνπλ νη 

θνηηεηΫο ζε αζζελεέο θαηΪ ηελ θιηληθά ηνπο Ϊζθεζε.Οη πνιιαπιΫο κνξθΫο αμηνιφγεζεο πνπ 

πξναλαθΫξζεθαλ, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε Ϋλα κΪζεκα, ζπκκεηΫρνπλ κε αλαινγηθΪ πνζνζηΪ 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ πνπ ιακβΪλεη ν θνηηεηάο γηα ηελ πεξΪησζε ηνπ 

καζάκαηνο. 

Γηα ηελ επηηπρά πεξΪησζε θΪζε καζάκαηνο ππΪξρνπλ ζπγθεθξηκΫλα θξηηάξηα, πνπ εέλαη 

ζαθψο δηεπθξηληζκΫλα θαη κπνξεέ λα δηαθΫξνπλ κεηαμχ ησλ καζεκΪησλ.  

 

21. ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ  

Βαζικά Φαπακηηπιζηικά ηος Πποπηςσιακού Ππογπάμμαηορ Σποςδών 

Οη πξνπηπρηαθΫο ζπνπδΫο εέλαη πεληαεηνχο δηΪξθεηαο. Ο θΪζε θνηηεηάο πξΫπεη λα 

παξαθνινπζάζεη θαη λα εμεηαζηεέ επηηπρψο ζε 38 ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

229 ΠηζησηηθΫο ΜνλΪδεο (Π.Μ., ECTS) επέζεο ζε 10 επηινγάο καζάκαηα θαη λα ζπγθεληξψζεη 

30 ΠΜ. Σν Σκάκα παξΫρεη 22 ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα θαη 27 καζάκαηα επηινγάο. Δπέζεο 16 

ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα παξΫρνληαη απφ Ϊιια Σκάκαηα ηνπ ΔΚΠΑ (θπξέσο Υεκεέαο, Βηνινγέαο 

θαη Ηαηξηθάο). Ζ 12κελε Πξαθηηθά Άζθεζε ζε Φαξκαθεέα ά Ννζνθνκεέα εέλαη ππνρξεσηηθά γηα 

ηελ ιάςε ηνπ Πηπρένπ θαη αληηζηνηρεέ ζε 41 ΠΜ. Ζ εθπφλεζε Πηπρηαθάο Δξγαζέαο εέλαη 

πξναηξεηηθά.  

Δπαλεθηέκεζε-αλαπξνζαξκνγά-επηθαηξνπνέεζε ηεο χιεο 
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ια ηα κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο Φαξκαθεπηηθάο αλακνξθψλνπλ ζπλερψο ην πεξηερφκελν 

ησλ καζεκΪησλ αλΪινγα κε ηηο εθΪζηνηε αλΪγθεο ψζηε λα ελαξκνλέδεηαη κε ηηο δηεζλεέο 

εμειέμεηο ηεο επηζηάκεο φκσο ε βαζηθά δνκά ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ Ϋρεη παξακεέλεη ε 

έδηα ηηο ηειεπηαέεο δεθαεηέεο.  

Ζ εξγαζηεξηαθά Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηεέηαη ζε ζχλνιν 431 σξψλ θαη απνηειεέ 

ην 14,8 % ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ, ελψ αλ ζεσξεζνχλ καδέ θαη ηα θξνληηζηάξηα ησλ 

εξγαζηεξέσλ θηΪλεη ην 21. εκαληηθά βειηέσζε απνηειεέ ε εηζαγσγά ελφο εξγαζηεξένπ 

Βηνθαξκαθεπηηθάο-Φαξκαθνθηλεηηθάο ζην ηξέην Ϋηνο, θαζψο θαη ελφο εηζαγσγηθνχ εξγαζηεξένπ 

ζην πξψην Ϋηνο κε ηέηιν «Δηζαγσγά ζηηο εξγαζηεξηαθΫο πξαθηηθΫο».   

Ο θΪζε θνηηεηάο πξΫπεη λα παξαθνινπζάζεη Ϋλα ζχλνιν ~2920 σξψλ εθ ησλ νπνέσλ νη 616 

εέλαη ΔξγαζηεξηαθΫο Αζθάζεηο (431) θαη θξνληηζηεξηαθά πξνεηνηκαζέα (185) ζηηο νπνέεο ε 

παξνπζέα εέλαη ππνρξεσηηθά. Οη ψξεο παξαδφζεσλ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκΪησλ εέλαη 

ζπλνιηθΪ 1.911 θαη απνηεινχλ ην 66% ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ (2.917).  

Σν Πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα εέλαη ζπκβαηφ κε ηελ νδεγέα ηεο Δ.Δ. «Έθζεζε θαη πζηΪζεηο 

φζνλ αθνξΪ ην Παλεπηζηεκηαθφ κΫξνο ηεο Δθπαέδεπζεο ησλ Φαξκαθνπνηψλ» 

(XV/E/8341/6/93, ΒξπμΫιιεο 26.7.1995).  

ρεηηθΪ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ νη αμηνινγάζεηο ησλ 

θνηηεηψλ γηα ηα καζάκαηα θνξκνχ θπκΪλζεθαλ απφ ην 2,4-4,8. Ο γεληθφο κΫζνο φξνο εέλαη 3,8 

πνπ θξέλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη εέλαη πξνθαλΫο φηη ζα γέλεη πξνζπΪζεηα πεξαηηΫξσ βειηέσζάο 

ηνπ. Γχν καζάκαηα αμηνινγάζεθαλ κε 2,5 θαη 2,4 θαη Ϋγηλε αιιαγά ηνπ δηδΪζθνληνο κεηΪ απφ 

παξΫκβαζε ηνπ Σκάκαηνο.  

Γηα ηα καζάκαηα επηινγάο νη αμηνινγάζεηο ησλ θνηηεηψλ θπκΪλζεθαλ απφ 4,2 -4,7 κε κΫζν 

φξν 4,4. Σα εξγαζηάξηα αμηνινγνχληαη κε κΫζν φξν 4,0 κε δηαθχκαλζε απφ 3,7 – 4,6. 

πκπεξαζκαηηθΪ ε απφδνζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θξέλεηαη ηθαλνπνηεηηθά. Σα 

απνηειΫζκαηα απηΪ εέλαη ζε απφιπηε ζπκθσλέα κε απηΪ πξφζθαηεο (2008) αλεμΪξηεηεο 

αμηνιφγεζεο ζηα πιαέζηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ «Αλακφξθσζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Φαξκαθεπηηθάο». 

Σν πνζνζηφ επηηπρέαο ζηηο εμεηΪζεηο εέλαη~63% ζηα καζάκαηα θνξκνχ θαη 77% ζηα 

καζάκαηα επηινγάο θαη ν κΫζνο φξνο γηα ην βαζκφ πηπρένπ εέλαη 6,24.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ θξέλεηαη θαη απφ ηελ θαιά επηζηεκνληθά 

θαηΪξηηζε ηελ νπνέα απνθηνχλ νη λΫνη θαξκαθνπνηνέ. Ζ θαιά απφδνζε θαέλεηαη ζηηο 

απαληάζεηο πνπ Ϋδσζαλ νη θαξκαθνπνηνέ νη νπνένη εξγΪδνληαη ζηελ βηνκεραλέα θαη εθ ησλ 

νπνέσλ νη 7 ζηνπο δΫθα δάισζαλ φηη δελ αληηκεησπέδνπλ πξφβιεκα ζην επαγγεικαηηθφ ρψξν 

εμαηηέαο ειιεέςεσλ ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

Σα εθπαηδεπηηθΪ βνεζάκαηα ην νπνέα δηαλΫκνληαη ζηνπο θνηηεηΫο εέλαη, κε βΪζε ηελ λΫα 

δηΪηαμε, βηβιέα πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην ά/θαη  ζεκεηψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ νη νπνέεο 

εθδέδνληαη απφ ην Παλεπηζηάκην Αζελψλ. Απφ ηα 38 καζάκαηα θνξκνχ ηα επηΪ κφλν 

εθδέδνληαη απφ ην Παλεπηζηάκην ελψ φια ηα Ϊιια θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην θαη εμ απηψλ Ϋμη 

εέλαη κεηαθξΪζεηο απφ μελφγισζζα βηβιέα. Σν πιηθφ απηφ ζε πνιιΪ ζεσξεηηθΪ θαη 

εξγαζηεξηαθΪ καζάκαηα, ηφζν ππνρξεσηηθΪ φζν θαη επηινγάο, ζπκπιεξψλεηαη κε πξφζζεην 

δηδαθηηθφ πιηθφ (power point εθηππψζεηο ά αλΪξηεζε ζην e-class). ε γεληθΫο γξακκΫο ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αμηνινγεέηαη πνιχ θαηψηεξν ζπγθξηηηθΪ κε ηε δηδαθηηθά ηθαλφηεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ. Ο κΫζνο φξνο ζηελ εξψηεζε 6 γηα ηα καζάκαηα θνξκνχ εέλαη 3,2 κε δηαθχκαλζε 
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απφ ην 2,0 Ϋσο ην 4,1. Σν Σκάκα Ϋρεη άδε ιΪβεη ππφςε ηνπ απηά ηελ αμηνιφγεζε.  

Ζ ρξάζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο Ϋρεη αλαπηπρζεέ ηδηαέηεξα ηα ηειεπηαέα ρξφληα ηφζν 

ζε επέπεδν εξγαζηεξηαθψλ αζθάζεσλ θαη καζεκΪησλ φζν θαη απξφζθνπηεο θαη ζπλερνχο 

δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ησλ θνηηεηψλ ζε ειεθηξνληθΫο βΪζεηο δεδνκΫλσλ πνπ δηαζΫηεη ην 

Σκάκα. 

 Αληαπνθξηλφκελνη ζην βαζηθφ αέηεκα ησλ θνηηεηψλ ηεο Φαξκαθεπηηθάο 

(ΔΠΔΑΔΚ Η: Αλακφξθσζε ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ Σκάκαηνο Φαξκαθεπηηθά») 

δηακνξθψζεθε αέζνπζα πνιπκΫζσλ (32 ζΫζεηο εξγαζέαο) θαη ιεηηνπξγεέ ζπζηεκαηηθΪ απφ 

ην 2006 γηα ηνπο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Φαξκαθεπηηθάο γηα: εξγαζηεξηαθΪ καζάκαηα, 

πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθΫο βΪζεηο δεδνκΫλσλ νη νπνέεο εέλαη δηαζΫζηκεο ζην Σκάκα, 

ζπγγξαθά πηπρηαθψλ θαη δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. 

 ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο ππΪξρεη γηα ην θΪζε κΪζεκα πεξέιεςε 

πεξηερνκΫλσλ (εθηελεέο πιεξνθνξέεο γηα ηελ χιε πνπ θαιχπηεη ην θΪζε αληηθεέκελν, 

ππΪξρνπλ ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ). 

 ιεο νη αλαθνηλψζεηο εκθαλέδνληαη ζηελ ηζηνζειέδα ηεο γξακκαηεέαο ηνπ 

Σκάκαηνο.  

 Ζ επηθνηλσλέα κε ηνλ θαζεγεηά εέλαη δπλαηά θαη κΫζσ e-mail. 

 Οη δηαιΫμεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεκΪησλ Ϋρνπλ αλαξηεζεέ ζην e-class.  

 ΓηαιΫμεηο-ζεκηλΪξηα πξνζθεθιεκΫλσλ νκηιεηψλ βηληενζθνπνχληαη θαη ππΪξρεη 

πξφζβαζε ζην αληέζηνηρν πιηθφ. 

 Οη δηεξγαζέεο παξαγσγάο, ειΫγρνπ θαη ζπζθεπαζέαο φισλ ησλ θαξκαθνηερληθψλ 

κνξθψλ Ϋρνπλ βηληενζθνπεζεέ ζε πξαγκαηηθΫο ζπλζάθεο ζηνπο ρψξνπο ειιεληθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ Βηνκεραληψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθΪ σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ζηα πιαέζηα ζρεηηθψλ καζεκΪησλ θαη εξγαζηεξέσλ. 

Σν Σκάκα Ϋρεη ζεκαληηθά δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαέζηα ηνπ Δπξσπατθνχ ΠξνγξΪκκαηνο 

SOCRATES-ERASMUS κεηαθηλψληαο ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ θνηηεηψλ (2009-2010 14 

θνηηεηΫο) 

 

22. ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

ρέδην δξάζεο - Πξόνδνο πνπ επηηεύρζεθε 

• Άκεζε επΫθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ζην λΫν θηάξην.  

Σν λΫν θηάξην ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2009-10 

• Άκεζε ιεηηνπξγέα ησλ Κιηληθψλ ηνπ Σκάκαηνο ζην Γεληθφ Ογθνινγηθφ 

Ννζνθνκεέν ΚεθηζηΪο «Οη Άγηνη ΑλΪξγπξνη». 

Έρεη μεθηλάζεη ε ιεηηνπξγέα ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνχ Δξγαζηεξένπ θαη ηεο Παζνινγηθάο 
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Κιηληθάο. 

• Βειηέσζε πξνγξΪκκαηνο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε Ϋκθαζε ζηελ θαιχηεξε δηεμαγσγά 

ηεο θιηληθάο Ϊζθεζεο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηθΪιπςεο κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ 

καζεκΪησλ. 

Αλακνξθψζεθε ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ απφ ην ηξΫρνλ Αθαδεκατθφ Έηνο 

2010-11, ιακβΪλνληαο ππφςε θαη ηα απνηειΫζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκΪησλ απφ ηνπο 

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηΫο  

• Αλακφξθσζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ. 

Έρεη θαηαηεζεέ ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο, ΘξεζθεπκΪησλ θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζεο ην 

αλακνξθσκΫλν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη αλακΫλεηαη ε Ϋθδνζε ηνπ αληέζηνηρνπ 

ΦΔΚ. Δπηζεκαέλεηαη φηη ζηε δηακφξθσζε απηνχ ηνπ λΫνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ εθηφο απφ 

ηηο νδεγέεο ηνπ Τπνπξγεένπ ιάθζεθαλ ππφςε θαη ηα απνηειΫζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο 

• Καιχηεξε πξνβνιά ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Σκάκαηνο 

(εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, θιηληθψλ, θνηλσληθψλ θιπ)  κΫζσ ηεο 

ηζηνζειέδαο κε ηε ζπρλά επηθαηξνπνέεζά ηεο αιιΪ θαη κΫζσ Ϊιισλ κνξθψλ επηθνηλσλέαο κε 

ηελ επηζηεκνληθά θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλέα. 

Ζ ηζηνζειέδα ηνπ Σκάκαηνο Ϋρεη ζρεδηαζηεέ εθ λΫνπ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνζβαζηκφηεηα 

θαη επθνιέα πινάγεζεο απφ ηνπο ρξάζηεο. 

Έρεη ζρεδηαζηεέ κηα ζεηξΪ εθδειψζεσλ πξνβνιάο ηνπ Σκάκαηνο ζην επξχηεξν θνηλφ κε 

αθνξκά ηα 30 ρξφληα απφ ηελ έδξπζε ηνπ Σκάκαηνο. Έρεη ζπλαθζεέ ζπκθσλέα ζπλεξγαζέαο 

ηνπ Σκάκαηνο Ννζειεπηηθάο ηνπ ΔΚΠΑ  κε ηνπο Special Olympics θαηΪ ηε δηεμαγσγά ησλ 

αγψλσλ ζηελ Αζάλα ην 3 2011. 

• Βειηέσζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζπκβνχινπ θαζεγεηά. 

ΚΪζε ΣνκΫαο Ϋρεη νξέζεη ζχκβνπιν θαζεγεηά. Ζ αληαπφθξηζε ησλ θνηηεηψλ εέλαη ηδηαέηεξα 

ζεηηθά. 

• ΘεζκνζΫηεζε ζπκβνπιεπηηθάο επηηξνπάο απφ κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηφο  γηα ηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ απνθνέησλ ηνπ Σκάκαηνο. Έρεη ζπγθξνηεζεέ νκΪδα 

εξγαζέαο γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη Ϋρεη εθδνζεέ ελεκεξσηηθφ θπιιΪδην.  

Έρεη πξνγξακκαηηζηεέ γηα ηελ Άλνημε ηνπ 2011 «ΖκΫξα ΚαξηΫξαο» γηα ηνπο θνηηεηΫο θαη 

απνθνέηνπο ηνπ Σκάκαηνο 

• Δλέζρπζε ηεο γξακκαηεηαθάο ππνζηάξημεο ηνπ Σκάκαηνο. 

Με ηελ Ϋλαξμε ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο 2010-11, ηνπνζεηάζεθε επηθεθαιάο ηεο θεληξηθάο 

Γξακκαηεέαο ηνπ Σκάκαηνο. 

• Αμηνπνέεζε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηνηθεηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ Σκάκαηνο.  

Ζ δάισζε καζεκΪησλ απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηΫο γέλεηαη πιΫνλ ειεθηξνληθΪ. 
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ΔπηπιΫνλ, μεθηλΪ ζην παξφλ Αθαδεκατθφ Έηνο ε ρξάζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηάκαηνο 

επηινγάο ζπγγξακκΪησλ κΫζα απφ ηελ πιαηθφξκα «ΔΤΓΟΞΟ» 

• ΑλαδηνξγΪλσζε ηεο ρξάζεο θαη αλΪπηπμεο ηεο βηβιηνζάθεο. 

ΠαξακΫλεη ζε εθθξεκφηεηα ε δηαρεέξηζε ηεο αμηφινγεο ζπιινγάο βηβιέσλ θαη  

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ηνπ Σκάκαηνο εμαηηέαο ηεο απνπζέαο βηβιηνζεθνλφκνπ  

• Άζθεζε πέεζεο ζηελ Πνιηηεέα γηα ηελ αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ γηα κΫιε ΓΔΠ,  

ΔΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ.  

Σν πξνεγνχκελν Αθαδεκατθφ Έηνο δφζεθε 1 πέζησζε γηα λΫν κΫινο ΓΔΠ 

ηα πιαέζηα ηεο ζχληαμεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγέαο ηνπ ΔΚΠΑ Ϋρεη γέλεη 

πξφηαζε γηα πξφβιεςε Δηδηθψλ Δπηζηεκφλσλ γηα ηελ επέβιεςε ησλ θιηληθψλ αζθάζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο 

• πδάηεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζε επέπεδν δηδαζθφλησλ θαη  θνηηεηψλ γηα 

ηελ αλΪπηπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Σκάκαηνο θαη βειηέσζε ηεο  ιεηηνπξγέαο ηνπ.  

Σα απνηειΫζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αλαξηάζεθαλ ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ 

Σκάκαηνο Πξαγκαηνπνηάζεθε εκεξέδα ζην Σκάκα φπνπ ζπδεηάζεθαλ ηα απνηειΫζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη αληαιιΪρζεθαλ απφςεηο γηα ηελ αμηνπνέεζε ησλ δεδνκΫλσλ απηψλ γηα ηελ 

παξαπΫξα πνξεέα θαη βειηέσζε ηνπ Σκάκαηνο. 

 

23.  ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ  

1. ηνηρεία από ηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ θνηηεηώλ 

Οη pre-post εξεπλεηηθΫο πξνζεγγέζεηο κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληνχλ νη θνηηεηΫο, 

δεέρλνπλ ζεηηθά Ϋσο πνιχ ζεηηθά απφθξηζε ησλ θνηηεηψλ ζε καζάκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηθξΪ αθξναηάξηα, ζε ζεκηλαξηαθνχ θαη ζε εξγαζηεξηαθνχ ηχπνπ 

καζάκαηα θαη ζε καζάκαηα πνπ εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο πξαθηηθΫο. Ληγφηεξν ζεηηθΫο αιιΪ 

πΪλησο φρη αξλεηηθΫο εέλαη νη απνθξέζεηο ζε καζάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε κεγΪια 

αθξναηάξηα θαη ρξάζε θιαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ. Σν Σκάκα κε βΪζε απηΫο ηηο 

ελδεέμεηο πξνζπαζεέ λα κεηψλεη ηα αθξναηάξηα (π.ρ. «ζπΪεη» ηα ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα ζε 2 

Ϋσο 4 ηκάκαηα) θαη λα εληζρχεη ελαιιαθηηθΫο πξνο ηελ παξαδνζηαθά κνξθΫο δηδαζθαιέαο. 

Δκπφδην εδψ απνηειεέ θπξέσο ν πεξηνξηζκΫλνο αξηζκφο αηζνπζψλ δηδαζθαιέαο (ην πην 

«αδηθεκΫλν» Σκάκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ) θαη ν πεξηνξηζκΫλνο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ (ην 

κηθξφηεξν Σκάκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ κε δεδνκΫλε ηε δηΪξθεηα ηεο «δσάο» ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ θνηηεηψλ πνπ εθπαηδεχεη). 

Οη πνηνηηθΫο εξεπλεηηθΫο πξνζεγγέζεηο (π.ρ. κε ζπλεληεχμεηο, pre-during-post θαηαγξαθΫο, 

καγλεηνζθνπάζεηο / βηληενζθνπάζεηο), πνιιΫο απφ ηηο νπνέεο απνηεινχλ θαη αληηθεέκελν 

επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, δεέρλνπλ ζεηηθΫο απνθξέζεηο ζε καζάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

κεζφδνπο φπνπ νη θνηηεηΫο αιιειεπηδξνχλ ζην πεδέν (π.ρ. επηζθΫςεηο ζε ρψξνπο κεηαλαζηψλ, 

κνπζεέα, ζπκκεηνρά ζην κΪζεκα λεπηαγσγψλ θιπ) ά θαη πξαγκαηνπνηνχλ δεκηνπξγηθΫο 
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δξαζηεξηφηεηεο (νη θνηηεηΫο παξΪγνπλ πξνζσπηθΪ ά ζε νκΪδεο θαηλνχξγηα θνκκΪηηα γλψζεο 

πνπ αμηνινγνχληαη εζσηεξηθΪ ά δεκνζέσο). 

2. Αλαθνξά ζε δηδαθηηθέο  κεζόδνπο θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ 

Οη κΫζνδνη δηδαζθαιέαο απνηεινχλ ην κΫξνο ηνπ αληηθεηκΫλνπ πνιιψλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ 

Σκάκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ην πιαέζην ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκΪησλ 

απνηειεέ απηνλφεηα θαη πεδέν εθαξκνγάο ηνπο. Απηφ ζεκαέλεη φηη γηα λα αλαθΫξνπκε κεζφδνπο 

πξΫπεη λα παξαπΫκςνπκε ζε βηβιηνγξαθέα (επηζηεκνληθΪ θεέκελα πνπ δεκνζηεχνπλ νη 

δηδΪζθνληεο). ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνπκε ηηο θνλζηαθηηβηζηηθΫο θαη θνλζηξαμηνληζηηθΫο 

πξνζεγγέζεηο, ηηο ζπλεξγαηηθΫο ελεξγεηηθΫο κεζφδνπο, ηηο βησκαηηθΫο νκΪδεο εξγαζέαο θιπ. 

ε φηη αθνξΪ ηα κΫζα, απηΪ ζπλδΫνληαη πΪληα κε ηηο κεζφδνπο θαη κπνξνχκε λα 

αλαθΫξνπκε: ηηο ΣΠΔ (Ζ/Τ, πιαηθφξκα e-class, ppt, βέληεν θιπ), ηηο θιαζηθΫο ηερλνινγέεο (απφ 

εμνπιηζκνχο εξγαζηεξέσλ κΫρξη «καπξνπέλαθεο»), ηηο βηβιηνγξαθηθΫο βΪζεηο δεδνκΫλσλ πνπ 

παξΫρεη ην Παλεπηζηάκην (Heal-ling θιπ) θ.ν.θ. 

3. Αλαθνξά ζε πξσηνηππίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο. 

Καηλνηφκεο πξνζεγγέζεηο θαη καζάκαηα εηζΪγνληαη ζηαδηαθΪ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Π.ρ. 

ζάκεξα ππΪξρνπλ: 

1. Σα καζάκαηα ηεο «ζεκαηηθάο βδνκΪδαο»: απνηεινχλ κηα ελφηεηα καζεκΪησλ απφ ηελ 

νπνέα νη θνηηεηΫο πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα παξαθνινπζάζνπλ Ϋλα. Σα καζάκαηα απηΪ Ϋρνπλ 

δηεπηζηεκνληθΫο ά εζηηαζκΫλεο εληφο ησλ επξχηεξσλ αληηθεηκΫλσλ ζεκαηηθΫο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε κνξθά ζεκηλαξέσλ / εξγαζηεξέσλ εληαηηθΪ (θαηΪ θαλφλα κΫζα ζηε 

δηΪξθεηα κηαο βδνκΪδαο). Οη θνηηεηΫο ηα παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθΪ θαη παξΪγνπλ κεηΪ ηελ 

παξαθνινχζεζά ηνπο κηα πξσηφηππε αηνκηθά ά νκαδηθά δνπιεηΪ. Σα καζάκαηα απηΪ ηα 

νξγαλψλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν δηδΪζθσλ, ελψ δηδΪζθνπλ ά παξνπζηΪδνπλ ηε δνπιεηΪ ηνπο 

εμσηεξηθνέ ζπλεξγΪηεο (πνπ θαηΪ θαλφλα πξνζθΫξνληαη αθηινθεξδψο).  

2. ΓηεπηζηεκνληθΪ καζάκαηα: καζάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δχν ηνπιΪρηζηνλ 

δηδΪζθνληεο δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκΫλσλ. Σα δηαθνξεηηθΪ απηΪ αληηθεέκελα Ϋρνπλ θξέθν 

ζχλδεζεο ηελ εθπαηδεπηηθά δηΪζηαζε πνπ επηβΪιεη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

Σκάκαηνο. Π.ρ.: Κνηλσληνινγηθά θαη Παηδαγσγηθά ζεψξεζε ηεο εθπαηδεπηηθάο πξΪμεο, 

Θεαηξηθά/Αθεγεκαηηθά αλαπαξΪζηαζε ηδεψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Σα καζάκαηα απηΪ 

ζηνρεχνπλ ζε νιηζηηθΫο εθπαηδεπηηθΫο / δηδαθηηθΫο πξνζεγγέζεηο (π.ρ. θνηλσληνινγηθά θαη 

παηδαγσγηθά) ά θαη ζε Ϋλαλ νιηζηηθφ γξακκαηηζκφ ησλ θνηηεηψλ (π.ρ. επηζηεκνληθφ κε 

αηζζεηηθά). 

3. Μαζάκαηα πνπ νδεγνχλ ζε παξαγσγά πξντφληνο απφ ηνπο θνηηεηΫο, πξντφληνο πνπ 

ππνρξενχληαη λα ην δεκνζηνπνηάζνπλ (θαιά πξαθηηθά): εδψ νη θνηηεηΫο πνπ ζα παξΪγνπλ ζην 

πιαέζην ηνπ καζάκαηνο Ϋλα επηζηεκνληθφ θεέκελν (εξγαζέα), θΪπνην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, Ϋλα 

εηθαζηηθφ πξντφλ, κηα ζεαηξηθά ζπνπδά θιπ, ππνρξενχληαη λα ην παξνπζηΪζνπλ ζε θνηλφ εληφο 

ά θαη εθηφο ηνπ Παλεπηζηεκένπ θαη λα εθηεζνχλ ζηελ θξέζε ηνπ. Ζ «πέεζε» απηά, πνπ 

απνδΫρνληαη κε επραξέζηεζε θαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη θνηηεηΫο, Ϋρεη εμαηξεηηθΪ 

καζεζηαθΪ απνηειΫζκαηα.  

4. Ζ πξνγξακκαηηζκΫλε ελαιιαγά πξνζεγγέζεσλ θαη «πεξηβαιιφλησλ» ζην πιαέζην ηνπ 

έδηνπ καζάκαηνο (π.ρ. ε ελαιιαγά ηνπ δηδΪζθνληα, κε ηε ζπκκεηνρά κεηαλαζηψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, δνπιεηΪ ζε νκΪδεο, παξαθνινχζεζε θηικ θιπ, ζε κΪζεκα ηεο Θεκαηηθάο 
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ΒδνκΪδαο ά ε αλΪκημε πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη κεηεθπαηδεπνκΫλσλ θνηηεηψλ ζε 

καζάκαηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο ηνπ Γηδαζθαιεένπ Νεπηαγσγψλ θ.ν.θ.). 

 

24. ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

(Α) ΓεληθΫο πνηνηηθΫο παξαηεξάζεηο (α) γηα ηελ κΫζνδν δηδαζθαιέαο θαη (β) γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ καζάκαηνο, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλΪιπζε ησλ εξσηεκαηνινγέσλ 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηεηΫο κε βΪζε ζρεηηθΪ ζρφιηα πνπ πεξηιακβΪλνληαη  ζηηο «Δηάζηεο 

ΔζσηεξηθΫο ΔθζΫζεηο» ησλ νηθεέσλ ΣκεκΪησλ 

ΚαηΪ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2009-10 δελ εέρακε απνηειΫζκαηα απφ ηα εηδηθΪ ζρεδηαζκΫλα 

εξσηεκαηνιφγηα θαζψο νη θνηηεηΫο ηνπ ηκάκαηνο  αξλάζεθαλ λα ζπκκεηΪζρνπλ ζηε δηαδηθαζέα 

ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζέα επεμεξγαζέαο ησλ εηδηθΪ ζρεδηαζκΫλσλ εξσηεκαηνινγέσλ γηα 

ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο βξέζθεηαη ζε εμΫιημε θαηΪ ην αθαδεκατθφ 

Ϋηνο 2010-11, παξΪ ηηο ζπλερφκελεο αληηδξΪζεηο ησλ θνηηεηψλ, θπξέσο ζην πξνπηπρηαθφ 

επέπεδν. Σα απνηειΫζκαηα ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ Ϋθζεζε εζσηεξηθάο αμηνιφγεζεο απφ ην 

Σκάκα ΔΜΜΔ ζηηο  ΠξπηαληθΫο ΑξρΫο πξηλ ην ηΫινο ηνπ Ϋηνπο. 

ΔλδηαθΫξνλ πΪλησο παξνπζηΪδεη ε ζπλεράο Ϊλνδνο ηεο βαζκνινγέαο γηα ηελ εηζαγσγά 

πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ζην Σκάκα θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα ρξφληα. Μφλνλ πΫξπζη (2010) ηα κφξηα 

γηα ηελ εηζαγσγά ζην Σκάκα ΔΜΜΔ απμάζεθαλ θαηΪ 300, πνπ απνηειεέ θαη ηε κεγαιχηεξε 

αχμεζε απφ φια ηα Σκάκαηα ηνπ ΔΚΠΑ. Σα πξνεγνχκελα Ϋηε ε  κΫζε αχμεζε άηαλ θαηΪ 

πεξέπνπ 500 κφξηα αλΪ Ϋηνο –αμέδεη κφλνλ λα ζεκεησζεέ φηη φινη νη θνηηεηΫο καο γλσξέδνπλ ζε 

πνζνζηφ 100% ΑγγιηθΪ ηθαλνπνηεηηθνχ επηπΫδνπ. Ζ δηαθνξΪ βαζκνινγέαο ζε ζρΫζε κε ηα 

κφξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγά ησλ πξσηνεηψλ  ζπλαθψλ ΣκεκΪησλ Ϊιισλ 

ηδξπκΪησλ εέλαη πνιχ κεγΪιε (θαηΪ κΫζν φξν πεξηζζφηεξν απφ 500 κφξηα, π.ρ., ην 2009 ε 

βΪζε εηζαγσγάο ζην ηκάκα ΔΜΜΔ ηνπ ΔΚΠΑ απφ ηα εκεξάζηα ζρνιεέα άηαλ 18.518, ελψ ζην 

ηκάκα Γεκνζηνγξαθέαο θαη ΜΜΔ ηνπ ΑΠΘ, ακΫζσο επφκελν ζε πξνηέκεζε, άηαλ 17.536). 

Σνχην ζεκαηνδνηεέ ηε ζαθά πξνηέκεζε ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ λα ζπνπδΪζνπλ ην Σκάκα ΔΜΜΔ 

ηνπ ΔΚΠΑ θΪηη πνπ αληαλαθιΪ ην πςειφ δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ επέπεδν ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ 

Σκάκαηνο ΔΜΜΔ. 

ΑληαλαθιΪ επέζεο φηη παξΪ ηηο δπζθνιέεο ζην θηεξηαθφ πξφβιεκα, πνπ αληηκεηψπηζε, ην 

Σκάκα ΔΜΜΔ εκθΪληζε κηα ζπλερά, ζηαζεξά θαη Ϋληνλε δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζην επέπεδν ηεο 

δηδαζθαιέαο θαη ηεο Ϋξεπλαο, φζν θαη ζε επξχηεξν, κε ηε ζπκκεηνρά ζην δεκφζην δηΪινγν ζηνλ 

ειιεληθφ θαη δηεζλά ρψξν, κε κειΫηεο, παξεκβΪζεηο, ζπλΫδξηα θαη δηαθξέζεηο. Σν Σκάκα ΔΜΜΔ 

γηα λα επηηχρεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο, βαζέδεηαη ζηηο παξαθΪησ αξρΫο:  ΚαηαβΪιιεη θΪζε 

αλαγθαέα πξνζπΪζεηα γηα ηελ πνιχπιεπξε επηζηεκνληθά εθπαέδεπζε ησλ θνηηεηψλ, επηδηψθεη 

λα πξνΪγεη ηελ θξηηηθά πξνζΫγγηζε ησλ επηθνηλσληαθψλ πξαθηηθψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ηερλνινγηψλ, θαζψο πξνζδνθΪ λα πξνΪγεη ηελ θξηηηθά γλψζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ θνηλσλέα 

θαη ηε δεκνθξαηέα. 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ην πνζνζηφ ησλ καζεκΪησλ θνξκνχ εέλαη 70%. Σα ππφινηπα 

εέλαη επηιεγφκελα ζχκθσλα κε ηηο ππνθεηκεληθΫο αλΪγθεο θαη πξνηηκάζεηο ησλ θνηηεηψλ. Γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρένπ ν θνηηεηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα παξαθνινπζάζεη 34 

ππνρξεσηηθΪ καζάκαηα, 11 καζάκαηα επηινγάο θαη 3 ζεκηλΪξηα. Σν πεξηερφκελν ησλ 

καζεκΪησλ επηθαηξνπνηεέηαη ζε ζρεδφλ εηάζηα βΪζε. Ζ πξνζθνξΪ ησλ καζεκΪησλ θαη 

ζεκηλαξέσλ επηινγάο κεηαβΪιιεηαη ζε ζρεδφλ εηάζηα βΪζε. 
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 (Β) ΑλαθνξΪ ζε κεζφδνπο,  ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ, βνεζάκαηα/ζπγγξΪκκαηα  

ε φ, ηη αθνξΪ ζε κεζφδνπο, ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ, βνεζάκαηα θαη ζπγγξΪκκαηα Ϋρνπκε 

λα θαηαγξΪςνπκε ηα εμάο: 

Σν αθαδεκατθφ Ϋηνο 2009-10, ην Σκάκα ΔΜΜΔ ρξεζηκνπνηνχζε αέζνπζεο πνπ ηνπ 

παξαρσξνχζε ε Ννκηθά ρνιά, θαη εέρε ηελ πιάξε δηαρεέξηζε κηαο δηθάο ηνπ αέζνπζαο 

(ΗππνθξΪηνπο) θαη κηαο βνεζεηηθάο. Απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2010-11, Ϋρεη ηελ πιάξε 

δηαρεέξηζε 2 αηζνπζψλ (ΗππνθξΪηνπο), κνηξΪδεηαη κε ην Οηθνλνκηθφ ηκάκα 1 (κέα) αέζνπζα 

(αέζνπζα Αγγεινπνχινπ, 2 εκΫξεο ηελ εβδνκΪδα) θαη κέα κηθξφηεξε. Οη αέζνπζεο ηεο Ννκηθάο 

εέραλ δπλαηφηεηα, φπσο θαη ε αέζνπζα πνπ κνηξαδφκαζηε κε ην Οηθνλνκηθφ Σκάκα, πξνβνιάο 

κΫζσ ππνινγηζηά ζε κεγΪιε νζφλε ppt slides ησλ καζεκΪησλ. Οη αέζνπζεο  ηεο ΗππνθξΪηνπο 

παξΫρνπλ κηθξνθσληθά εγθαηΪζηαζε επηηξΫπνληαο ηελ θέλεζε ηνπ δηδΪζθνληα ζην ακθηζΫαηξν. 

Δπέζεο, ην Σκάκα Ϋρεη θΪλεη αέηεκα ζηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ ΔΚΠΑ λα ηνπνζεηάζεη 

powerpoint πξνβνιάο ζηα ηαβΪληα ησλ δχν αηζνπζψλ. Δπέ ηνπ παξφληνο θαιχπηεη απηφ ην 

θελφ κε θνξεηφ powerpoint πξνβνιάο.  

Σν Σκάκα δηαζΫηεη επέζεο 5 εξγαζηάξηα, ηα 4 απφ ηα νπνέα εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζην θηάξην 

ηεο νδνχ Καιακηψηνπ, αξ. 2. 

Σν Δξγαζηάξην ΝΫσλ Σερλνινγηψλ, ζηεγΪδεηαη ζηνλ 2ν θαη 6ν φξνθν ηνπ θηηξένπ ηεο 

Καιακηψηνπ, δηαζΫηεη 35 ζΫζεηο εξγαζέαο γηα ηελ εθπαέδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο ζε 

ζΫκαηα ζρεηηθΪ κε ηνπο Ζ/Τ, πιεξνθνξηθά θαη ηηο λΫεο ηερλνινγέεο. Γπζηπρψο πΫξαλ ησλ 

κειψλ ΓΔΠ δελ δηαζΫηεη νχηε ΔΣΔΠ νχηε ΔΗΓΗΠ.  

Σν Οπηηθναθνπζηηθφ Δξγαζηάξην, ην νπνέν εέλαη δηαηνκεαθφ, δηαζΫηεη εμνπιηζκφ γηα ηελ 

Ϊζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα πιαέζηα ηεο παξαγσγάο, ηειενπηηθφ θαη ξαδηνθσληθφ ζηνχληην, 

θαζψο θαη ςεθηαθά θΪκεξα ηειενπηηθάο ιάςεο. Δπέζεο, ζην Δξγαζηάξην εμεηΪδνληαη ζΫκαηα ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηελ Σαηληνζάθε ηεο ΔιιΪδνο θαη ην πξφγξακκα θαηΪξηηζεο ηνπ Media ζρεηηθΪ 

κε ηα θηλεκαηνγξαθηθΪ αξρεέα Archimedia.  

Γηαδηθηπαθφ ξαδηφθσλν:  Απφ ην ΝνΫκβξην ηνπ 2000 ιεηηνπξγεέ ην δηθηπαθφ ξαδηφθσλν ηνπ 

Σκάκαηνο ζηε δηεχζπλζε www.media.uoa.gr/radio. Σελ επζχλε ηνπ πξνγξΪκκαηνο, θαζψο θαη 

ηελ ηερληθά ππνζηάξημε ηεο φιεο πξνζπΪζεηαο Ϋρνπλ αλαιΪβεη απνθιεηζηηθΪ θνηηεηΫο θαη 

θνηηάηξηεο ηνπ Σκάκαηνο κε ην ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζέα ησλ εξγαζηεξέσλ ΝΫσλ 

Σερλνινγηθψλ θαη Οπηηθναθνπζηηθνχ. 

Σν Δξγαζηάξην Κνηλσληθάο Έξεπλαο ζηα Μ.Μ.Δ ηδξχζεθε ην 2002. Ο εξεπλεηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη επηθεληξσκΫλνο ζηηο νηθνλνκηθΫο, θνηλσληθΫο, λνκηθΫο 

θαη πνιηηηζηηθΫο δηαζηΪζεηο ηνπ Σχπνπ, ηνπ ξαδηνθψλνπ, ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Σν Δξγαζηάξην δηαζΫηεη 1 (Ϋλαλ) ΔΣΔΠ. Σα κΫιε ηνπ εξγαζηεξένπ δηαζΫηνπλ καθξφρξνλε θαη 

πινχζηα εξεπλεηηθά εκπεηξέα ε νπνέα Ϋρεη πξνθχςεη απφ ζεηξΪ εξεπλψλ ηηο νπνέεο Ϋρνπλ 

δηεμαγΪγεη ζηα πιαέζηα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ ά ζηα πιαέζηα Ϊιισλ θνξΫσλ. 

Σν Δξγαζηάξην Σερλψλ & Πνιηηηζηηθάο Γηαρεέξηζεο αζρνιεέηαη κε ηελ δηδαζθαιέα, ηελ Ϋξεπλα 

θαη ηηο πξαθηηθΫο εθαξκνγΫο, νη νπνέεο αθνξνχλ ζην ζΫαηξν, ην πεξηβΪιινλ - δξΪζε, ην 

happening, ην video computer art, ηνλ πεηξακαηηθφ θηλεκαηνγξΪθν, ηελ θαιιηηερληθά πιεπξΪ 

ηεο ηειεφξαζεο (fiction, docu-fiction, πνιηηηζηηθΫο εθπνκπΫο) θαη ηελ ζρΫζε ησλ κνξθψλ απηψλ 

κε ηελ ζπιινγηθά κλάκε θαη ηελ πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηΪ. 

Σν Δξγαζηάξην Φπρνινγηθψλ Δθαξκνγψλ & Δπηθνηλσληαθνχ ρεδηαζκνχ ηδξχζεθε ην 
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ΦεβξνπΪξην ηνπ 2001 θαη εμππεξεηεέ εθπαηδεπηηθΫο θαη εξεπλεηηθΫο αλΪγθεο πνπ 

επηθεληξψλνληαη αθελφο ζηηο εθαξκνγΫο ηεο ςπρνινγέαο ζε επηθνηλσληαθΪ θαηλφκελα. Σν 

εξγαζηάξην δηαζΫηεη αέζνπζα κε κνλφδξνκνπο θαζξΫπηεο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο εξεπλεηηθάο 

παξαηάξεζεο, επαξθά ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ (ςεθηαθά θνξεηά βηληενθΪκεξα, DVD Recorder, 

βέληεν, ηειεφξαζε, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο) θαη εμεηδηθεπκΫλα ινγηζκηθΪ πξνγξΪκκαηα 

θαηαγξαθάο θαη αλΪιπζεο εξεπλεηηθψλ δεδνκΫλσλ, κεηαμχ ησλ νπνέσλ ην Noldus Face 

Recorder θαη ην SPSS. Πξνο ρξάζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ, δηαζΫηεη επέζεο κηθξά 

βηβιηνζάθε κε ζπγγξΪκκαηα εξεπλεηηθάο κεζνδνινγέαο θαη πιάξεο αξρεέν ησλ εξεπλεηηθψλ 

εθζΫζεσλ πνπ πξνΫθπςαλ απφ ηα εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα ηνπ εξγαζηεξένπ.  

ην θηέξην Καιακηψηνπ ππΪξρεη απφ ην 2011 ειεγρφκελε εγθαηΪζηαζε αζχξκαηεο δηθηπαθάο 

ζχλδεζεο πξνθεηκΫλνπ λα γέλεηαη δπλαηά ε ζχλδεζε κε δηθηπαθνχο ηφπνπο θαηΪ ηε δηΪξθεηα 

ησλ παξαδφζεσλ, 

Σν Σκάκα δηαζΫηεη κηα απφ ηηο πην ελεκεξσκΫλεο βηβιηνζάθεο ηεο ρψξαο ζην πεδέν ηεο 

επηθνηλσλέαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη Ϊλσ ησλ 7.500 εμεηδηθεπκΫλσλ ηφκσλ 

κε φ,ηη πην ζχγρξνλν ζε ζΫκαηα πνπ Ϊπηνληαη ηεο Δπηθνηλσλέαο, Ϋρνπλ ζηφρν λα δηεξεπλάζνπλ 

ηηο αξρΫο, ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο ηδενινγέεο πνπ ξπζκέδνπλ ηελ επηθνηλσλέα θαη 

δηακνξθψλνπλ ηηο εμειέμεηο ζην ρψξν ησλ ΜΜΔ. 

Σν πην ζεκαληηθφ Ϋιιεηκκα γηα ηα εξγαζηάξηα εέλαη ε αγνξΪ ηθαλνχ εμνπιηζκνχ επηδεέμεσλ 

πεηξακΪησλ ζηα ακθηζΫαηξα, εέηε επνπηηθνχ, εέηε εξγαιεηαθνχ πεξηερνκΫλνπ. Σν θηάξην ηεο 

νδνχ Καιακηψηνπ δελ επαξθεέ γηα ηε ζηΫγαζε ησλ εξγαζηεξέσλ, θαη γεληθΪ αμέδεη λα αλαθεξζεέ 

φηη ε επΪξθεηα εέλαη νξηαθΪ ηθαλνπνηεηηθά. Αθφκε ηα εξγαζηάξηα ρξάδνπλ Ϊκεζεο αλαβΪζκηζεο 

ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ, φπσο θαη ηα αηηάκαηα γηα πξνζσπηθφ ππνζηάξημεο 

Δ.Σ.Δ.Π, ΔΔ.ΓΗ.Π. ηελ πξΪμε ηα εξγαζηάξηα  ιεηηνπξγνχλ ιφγσ ηε «θηινπαηξέαο» ησλ κειψλ 

ΓΔΠ αθνχ ε πνιηηεέα ηα Ϋρεη αθάζεη ρσξέο, φπσο αλαθΫξακε, πξνζσπηθφ ππνζηάξημεο. Αθφκε 

ην Σκάκα δελ δηαζΫηεη ΚΫληξν Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ κε απνηΫιεζκα ε ιεηηνπξγέα απηά λα 

επηβαξχλεη ηα εξγαζηάξηα, ηδέσο ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ. 

ΑλαθνξηθΪ κε ηα ζπγγξΪκκαηα, παξΫρνληαη ζηνπο θνηηεηΫο ηα πξνβιεπφκελα βηβιέα. 

Αθφκε, ζε πνιιΪ καζάκαηα (67 δηαζΫζηκα καζάκαηα) παξΪιιεια δέδνληαη απφ ηνπο 

δηδΪζθνληεο πεγΫο απφ ηε βηβιηνγξαθέα θαη ην δηαδέθηπν. 

 (Γ)  ΑλαθνξΪ ζε πξσηνηππέεο θαη θαιΫο πξαθηηθΫο 

Αμέδεη λα γέλεη αλαθνξΪ ζε θΪπνηεο πξσηνηππέεο θαη θαιΫο πξαθηηθΫο πνπ αθνινπζνχληαη 

θαηΪ ηε δηεμαγσγά ησλ καζεκΪησλ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε «ειεθηξνληθά ηΪμε» (e-class) εέλαη κηα 

πξαθηηθά πνπ αθνινπζεέηαη ηα ηειεπηαέα ρξφληα ζην Σκάκα. Γέλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

δηδΪζθνληεο ελφο καζάκαηνο λα ζπγθεληξψζνπλ ζην δηθηπαθφ απηφ ρψξν, θΪζε πιεξνθνξέα, 

φπσο: ζεκεηψζεηο, παξαηεξάζεηο θιπ πνπ ρξεηΪδεηαη ην κΪζεκα. Φηινμελεέ άδε πνιχηηκν πιηθφ 

γηα αξθεηΪ καζάκαηα, Ϋγγξαθα, αζθάζεηο, εξγαζέαο. Ο ρψξνο απηφο ζα πξΫπεη λα 

ππνζηεξηρζεέ απφ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα ιεηηνπξγεέ ππνζηεξηθηηθΪ κε ηελ παξνρά 

ηερλνγλσζέαο ζηνπο δηδΪζθνληεο ζρεηηθΪ κε ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ. πσο ζεκεηψζεθε παξαπΪλσ, 

67 καζάκαηα ηνπ Σκάκαηνο ιεηηνπξγνχλ παξΪιιεια ζηελ ειεθηξνληθά ηΪμε.  

ΠΫξα απφ ηελ e-class, ηα ηειεπηαέα 15 ρξφληα, ιεηηνπξγεέ δηθηπαθφο ηφπνο ν νπνένο παξΫρεη 

Ϊκεζε πιεξνθφξεζε κε αλαθνηλψζεηο, απνηειΫζκαηα εμεηΪζεσλ, θιπ. θαη παξΪιιεια Ϋλα  

«δσληαλφ» πεδέν δη-επαθάο θαη αιιειφδξαζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ θνηηεηψλ. Σνλ Απξέιην 

ηνπ 2011, αιιΪδεη ν  ηζηφηνπνο ηνπ Σκάκαηνο, πιάξσο αλαλεσκΫλνο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθΫο ηνπ θεληξηθνχ ηζηφηνπνπ   ηνπ ΔΚΠΑ. 
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Δπέζεο, ην Σκάκα ΔΜΜΔ δέλεη ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηε ιεηηνπξγέα ηνπ ζεζκνχ ηεο Πξαθηηθάο 

Άζθεζεο εθηφο ηνπ Σκάκαηνο θαη ζηε δηελΫξγεηα εξγαζηεξηαθψλ καζεκΪησλ εληφο ηνπ 

Σκάκαηνο. Ήδε απφ ην 1993, θνηηεηΫο θαη θνηηάηξηεο ηνπ Σκάκαηφο καο απαζρνινχληαη σο 

εθπαηδεπφκελνη ζε εηαηξεέεο θαη νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο Δπηθνηλσλέαο θαη ησλ 

ΜΫζσλ. ΚαχρεκΪ καο εέλαη φηη πνιινέ θνηηεηΫο καο Ϋρνπλ βξεη εξγαζέα κΫζα απφ ην ζεζκφ ηεο 

πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ηνπ Σκάκαηνο. Σν πξφγξακκα πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην 

ΔΠΔΑΚ/ΔΠΑ. 

Σν Σκάκα ζπκκεηΫρεη ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Erasmus θαη Ϋρεη ζπλεξγαζέα κε 25 

επξσπατθΪ παλεπηζηάκηα πξνζθΫξνληαο Ϋηζη ηε δπλαηφηεηα ζε 60 θνηηεηΫο ηνπ θΪζε ρξφλν λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα θαζψο θαη λα ππνδΫρεηαη αληέζηνηρν αξηζκφ απφ ηα 

επξσπατθΪ παλεπηζηάκηα. ΚαηΪ κΫζν φξν 45 θνηηεηΫο  ηνπ Σκάκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

πξφγξακκα θαη θαηΪ κΫζν φξν 8-10 αιινδαπνέ θνηηεηΫο επηζθΫπηνληαη ην Σκάκα ζην πιαέζην 

ηνπ ελ ιφγσ πξνγξΪκκαηνο. Αθφκε απφ ην 2010-11, 2 κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ 

ην πξφγξακκα Erasmus γηα λα δηδΪμνπλ ζην εμσηεξηθφ.  

ΣΫινο, ζην Σκάκα ηα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρνπλ δηδΪμεη κΫζσ ηνπ πξνγξΪκκαηνο Fulbright, 

Ακεξηθαλνέ θαζεγεηΫο  (π.ρ., John Durham Peters. Dominique Caristi), θαη Ϋρνπλ ζπλεξγαζηεέ 

κε κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο.   

 

25. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

1. Γηδαθηηθό Έξγν θαη Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Σν εβδνκαδηαέα δηδαθηηθφ Ϋξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηάζεηο ηνπ λφκνπ, ελψ 

ζην Ϋξγν απηφ ζπλεηζθΫξνπλ νη ππνςάθηνη δηδΪθηνξεο θαη νη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο. Σα κΫιε 

ΓΔΠ ρξεζηκνπνηνχλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο Ϋξγν Ϋλα επξχ θΪζκα δηδαθηηθψλ πξνζεγγέζεσλ, φπσο 

γηα παξΪδεηγκα δηαιΫμεηο, ζεκηλΪξηα, εξγαζηάξηα, πξαθηηθΫο αζθάζεηο θαη επνπηεπφκελεο 

Ϋξεπλεο πεδένπ.  Αμηνπνηνχλ επέζεο ελαιιαθηηθΫο ηερληθΫο θαη κΫζα δηδαζθαιέαο πξνθεηκΫλνπ 

λα πεηχρνπλ θαιχηεξα καζεζηαθΪ απνηειΫζκαηα. 

2. Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ 

Οη λΫεο ηερλνινγέεο αμηνπνηνχληαη ζην Σκάκα: 

Α. σο κΫζν εμΪζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, ζην πιαέζην ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκΪησλ ηεο 

Πιεξνθνξηθάο 

Β. σο επνπηηθφ κΫζν ππνζηάξημεο ησλ δηδαζθαιηψλ 

Γ. σο κΫζν επηθνηλσλέαο ησλ θνηηεηψλ κε ηε Γξακκαηεέα ηνπ Σκάκαηνο  

Γ. ζην πιαέζην ηνπ εξγαζηεξένπ Πιεξνθνξηθάο γηα ηε ζπγγξαθά εξγαζηψλ θαη αλαδάηεζε 

αξζξνγξαθέαο θαη βηβιηνγξαθέαο. 

3. Γπλαηά θαη Αδύλαηα εκεία 

Ζ πην ζεκαληηθά εμΫιημε, πνπ εγγπΪηαη ηε ζεηηθά κειινληηθά πνξεέα ηνπ ηκάκαηνο, εέλαη ε 

ζηαδηαθά δηακφξθσζε ζπλαληέιεςεο, κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο, γηα ηελ 

αλΪγθε ζπζηεκαηηθάο παξαθνινχζεζεο ησλ εμειέμεσλ θαη πξνζαξκνγάο ζηα λΫα δεδνκΫλα 
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πνπ δηακνξθψλνληαη ζην ρψξν ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θνηλσλέαο: ηελ θαηεχζπλζε απηά 

δπλαηΪ ζεκεέα ηνπ Σκάκαηνο απνηεινχλ: 

Α. Σν ηδηαέηεξα αλαπηπγκΫλν δέθηπν ζρΫζεσλ θαη δηαξθνχο επηθνηλσλέαο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξεέο θαη ηηο εθπαηδεπηηθΫο νξγαλψζεηο. 

Β. Ζ Ϋληνλε παξνπζέα ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο ζην ρψξν ηεο επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο 

θαη νη Ϋγθπξεο παξεκβΪζεηο ηνπο ζην δεκφζην ιφγν. 

Γ. Ζ δηαπηζησκΫλε ζπζηεκαηηθά ζπκκεηνρά ησλ θνηηεηψλ, ηφζν ζην πξνπηπρηαθφ φζν θαη 

ζην κεηαπηπρηαθφ επέπεδν, ζηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα θαη ηελ εξεπλεηηθά δξΪζε ηνπ 

Σκάκαηνο. 

Γ. Ζ χπαξμε θαη εθαξκνγά ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, πνπ ζπκβΪιιεη ζηε 

δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο.  

Δ. Ο θαηλνηφκνο ραξαθηάξαο πνιιψλ απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΜΠ, νη νπνέεο ηθαλνπνηνχλ 

ηφζν ηελ επηζηεκνληθά αλαγθαηφηεηα ηεο ζπζηεκαηηθάο κειΫηεο φζν θαη ηελ πηεζηηθά δάηεζε γηα 

εμεηδηθεπκΫλν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ζε ζεκαληηθνχο θιΪδνπο ηεο εθπαέδεπζεο.  

ΓηαπηζησκΫλεο αδπλακέεο ηνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηέκεζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

Σκάκαηνο απνηεινχλ: 

Α. Ζ αλεπαξθάο πιηθνηερληθά ππνδνκά ηνπ Σκάκαηνο, πνπ μεθηλΪ απφ ηε δηΪζπαζε ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη αλαπφθεπθηα νδεγεέ ζηε δηαζπνξΪ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηάησλ. 

Β. Ζ ειιηπάο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Σκάκαηνο, ε νπνέα νθεέιεηαη θαη ζηε γεληθφηεξε 

ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπνπδψλ. 

Γ. Ζ ζπρλΪ παξαηεξνχκελε ρξνληθά πζηΫξεζε ζηελ πιάξε εθαξκνγά ησλ απνθΪζεσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε βειηέσζε ηνπ Σκάκαηνο. 

Γ. Ζ κηθξφηεξε δηεζλάο παξνπζέα ηνπ Σκάκαηνο απφ απηά πνπ πξνζηδηΪδεη ζην ξφιν ηνπ θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπ δπλακηθνχ ηνπ.  
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5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  Καηαγξαθή Δξεπλεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 

5.1 ΤπνδνκΫο Έξεπλαο ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ  

Σν Παλεπηζηάκην Αζελψλ Ϋρνληαο σο Ϋλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζηφρνπο λα παξΪγεη θαη 

λα κεηαδέδεη ηε γλψζε Ϋρεη δεκηνπξγάζεη ηηο απαξαέηεηεο ππνδνκΫο γηα ηε δεκηνπξγέα λΫαο 

γλψζεο κΫζσ ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο ζπκκεηνράο ηνπ ζε εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη δηεζλεέο 

εξεπλεηηθΫο νξγαλψζεηο θαη ζπλεξγαζέεο. ηεξηδφκελν ζε Ϋλα Ϊξηζην αλζξψπηλν δπλακηθφ: 

ζάκεξα ην Παλεπηζηάκην Αζελψλ απνηειεέ Ϋλα ζχγρξνλν Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, ην 

νπνέν θαηαιακβΪλεη ζεκαληηθά ζΫζε ζηελ Ϋξεπλα θαη ηελ παξαγσγά λΫαο γλψζεο αλΪκεζα ζηα 

Παλεπηζηάκηα ηεο Δπξψπεο θαη πςειά ζΫζε ζηε δηεζλά θαηΪηαμε ησλ θαιχηεξσλ 

παλεπηζηεκέσλ.  

Ζ νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ πξαγκαηνπνηεέηαη απφ ηνλ Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ Κνλδπιέσλ Έξεπλαο.  Σα εξεπλεηηθΪ απηΪ Ϋξγα εθηεινχληαη ά παξΫρνληαη απφ ηα 

κΫιε ΓΔΠ, ηνπο θνηηεηΫο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο ά/θαη κε ηε ζπλεξγαζέα Ϊιισλ 

εηδηθψλ επηζηεκφλσλ. Αθνξνχλ θαηΪ θχξην ιφγν ζηελ Ϋξεπλα, ζηελ εθπαέδεπζε θαη ζηελ 

επηκφξθσζε, θαζψο θαη ζηελ αλΪπηπμε θαη ζηελ αλαβΪζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξεη 

ην Ίδξπκα. 

 

5.1.1 Δξγαζηάξηα  

Σν Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ αλαπηχζζεη εθαξκνζκΫλε θαη βαζηθά 

Ϋξεπλα κΫζσ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ εξεπλεηψλ ηνπ. Απηά ε εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα 

αλαπηχζζεηαη ζε πνιιΪ απφ ηα Σκάκαηα ηνπ ΔΚΠΑ θαη θπξέσο ζηα ΔξγαζηάξηΪ ηνπ, ηα νπνέα 

φια ζρεδφλ ηα Σκάκαηα ηνπ ΔΚΠΑ δηαζΫηνπλ. πλνιηθΪ ππΪξρνπλ 128 Δξγαζηάξηα ηα νπνέα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.  

Σα Δξγαζηάξηα απνηεινχλ ηππηθΪ ηηο κηθξφηεξεο κνλΪδεο ελφο Σκάκαηνο, νπζηαζηηθΪ φκσο 

εέλαη απφ ηηο πιΫνλ ελεξγΫο θαη εέλαη απηΫο πνπ απνηεινχλ ηελ βαζηθά πεγά αλΪπηπμεο 

εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο. 

θνπφο ηνπ Ηδξχκαηφο καο εέλαη ε πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε θαη ππνζηάξημε ησλ κνλΪδσλ 

απηψλ, πξνθεηκΫλνπ λα κπνξΫζνπλ λα επεθηεέλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπο θαη ην Ϋξγν πνπ 

επηηεινχλ. Σν Γξαθεέν ΓηακεζνιΪβεζεο εέλαη κηα λΫα κνλΪδα ηνπ ΔΚΠΑ θαη ζπληειεέ ζηελ  

πξνψζεζε θαη πξνβνιά ησλ Δξγαζηεξέσλ. 

Δέλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιΪβνπκε φινη ηνλ ηδηαέηεξν ξφιν ησλ Δξγαζηεξέσλ ηφζν ζην πιαέζην 

ηεο παλεπηζηεκηαθάο θνηλφηεηαο φζν θαη ζε ζρΫζε κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.  

Ζ ζηελά ζπλεξγαζέα θαη επηθνηλσλέα φισλ ησλ Ϊκεζα ελδηαθεξνκΫλσλ θαη εκπιεθφκελσλ 

ζηελ πξνζπΪζεηα απηά εέλαη θξέζηκνο παξΪγνληαο γηα ηελ επέηεπμε ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ καο.  

Σα εξγαζηάξηα ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ εέλαη ηα εμάο αλΪ 

ζρνιά θαη ηκάκα: 
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Αλεμάξηεηα Σκήκαηα 

 

Δπηζηάκεο Φπζηθάο Αγσγάο θαη Αζιεηηζκνχ 

Σα εξγαζηάξηα ηνπ ηκάκαηνο εέλαη ηα εμάο: 

1) Δξγνθπζηνινγέαο-Δξγνκεηξέαο 

2) Αζιεηηθάο Φπζηθνζεξαπεέαο 

3) Αζιεηηθάο Παηδαγσγηθάο – Γηδαθηηθάο Φπζηθάο Αγσγάο 

4) Κηλεηηθάο πκπεξηθνξΪο θαη Αζιεηηθάο Φπρνινγέαο 

5) ΠξνζαξκνζκΫλεο Κηλεηηθάο Γξαζηεξηφηεηαο Αλαπηπμηαθψλ θαη Κηλεηηθψλ Γηαηαξαρψλ  

6) Αζινπαηδηψλ 

7) Γπκλαζηηθάο θαη Υνξνχ 

8) Κιαζζηθνχ Αζιεηηζκνχ 

9) Τγξνχ ηέβνπ 

10) Αζιεηηαηξηθάο  

11) Αζιεηηθάο Βηνκεραληθάο 

 

Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο 

Σα εξγαζηάξηα ηνπ ηκάκαηνο εέλαη ηα εμάο: 

1) Πιεξνθνξηθάο 

2) Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πεξηβαιινληηθάο Δθπαέδεπζεο 

3) Φπρνινγέαο 

4) Πεηξακαηηθάο Παηδαγσγηθάο 

5) πγθξηηηθάο Παηδαγσγηθάο, Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθάο Πνιηηηθάο θαη Δπηθνηλσλέαο 

6) ΣΫρλεο θαη Λφγνπ 

7) Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

8) Μαζεκαηηθψλ, Ηζηνξέαο, Φηινζνθέαο θαη Γηδαθηηθάο ησλ Μαζεκαηηθψλ  

9) Γηδαθηηθάο θαη Δπηζηεκηνινγέαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Δθπαηδεπηηθάο 

Σερλνινγέαο  

10) «ΚΫληξν ΜειΫηεο Φπρνθπζηνινγέαο θαη Δθπαέδεπζεο» 

Λνγνζεξαπεέαο 

11) Βηνθπζηθφ ΠεξηβΪιινλ: Νεπξνεπηζηάκεο θαη ΜΪζεζε 

 

Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο 

Σα εξγαζηάξηα ηνπ ηκάκαηνο εέλαη ηα εμάο: 

1) Κνηλσληθάο Έξεπλαο ζηα ΜΫζα Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο 

2) Σερλψλ θαη Πνιηηηζηηθάο Γηαρεέξηζεο  

3) ΝΫσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δπηθνηλσλέα, ηελ Δθπαέδεπζε θαη ηα ΜΫζα Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο  

4) Οπηηθναθνπζηηθψλ ΜΫζσλ 

5) Φπρνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη ρεδηαζκνχ 

 

Μεζνδνινγέαο, Ηζηνξέαο θαη Θεσξέαο Δπηζηάκεο 

Σα εξγαζηάξηα ηνπ ηκάκαηνο εέλαη ηα εμάο: 

1) Ζιεθηξνληθάο Γηαρεέξηζεο Ηζηνξηθψλ Αξρεέσλ 

2) Γλσζηαθάο Δπηζηάκεο θαη Δθπαηδεπηηθάο Σερλνινγέαο 

3) Γηαρεέξηζεο ηεο Γλψζεο 

 

ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ 

 

http://www.phed.uoa.gr/
http://www.cc.uoa.gr/ptde/
http://www.media.uoa.gr/
http://www.phs.uoa.gr/
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ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

1) Βηνρεκεέαο 

2) Εσνινγέαο 

3) Γεληθάο Βνηαληθάο  

4) πζηεκαηηθάο Βνηαληθάο 

5) Γεληθάο Βηνινγέαο 

 

ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ 

1) Σειεαλέρλεπζεο 

2) ΜειΫηεο θαη Γηαρεέξηζεο Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ 

3) Οξπθηνινγέαο θαη Πεηξνινγέαο 

4) Ηζηνξηθάο Γεσινγέαο θαη Παιαηνληνινγέαο 

5) Κιηκαηνινγέαο θαη Αηκνζθαηξηθνχ ΠεξηβΪιινληνο 

6) Φπζηθάο Γεσγξαθέαο 

7) εηζκνινγέαο 

8) Γεσθπζηθάο 

9) Οηθνλνκηθάο Γεσινγέαο θαη Γεσρεκεέαο 

10) Σεθηνληθάο θαη Γεσινγηθψλ Υαξηνγξαθάζεσλ 

 

ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ 

1) Φπζηθάο 

2) «ΚΫληξν Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθάο» 

3) ΜειΫηεο θαη Γηαρεέξηζεο Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ 

4) Γεξνζηαζνπνχιεηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Αζηεξνζθνπεένπ 

5) Μεραλνινγέαο θαη ρεδέσλ 

6) Φπζηθάο ηεξεΪο ΚαηΪζηαζεο 

7) Ππξεληθάο Φπζηθάο 

8) Αζηξνθπζηθάο 

9) Αζηξνλνκέαο 

10) Μεραληθάο 

11) Μεηεσξνινγέαο 

12) Ζιεθηξνληθάο Φπζηθάο 

 

ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ 

1) Αλαιπηηθάο Υεκεέαο 

2) Αλφξγαλεο Υεκεέαο 

3) Βηνκεραληθάο Υεκεέαο  

4) Βηνρεκεέαο 

5) Οξγαληθάο Υεκεέαο 

6) Φπζηθάο Υεκεέαο 

7) Υεκεέαο ΠεξηβΪιινληνο 

8) Υεκεέαο Σξνθέκσλ 

9) Δξγαζηάξηα ρνιάο Ννκηθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ  

 

 

ρνιή ΝΟΠΔ 

 

ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ 

1)Κνηλσληθψλ Αζθαιέζεσλ, Τγεέαο θαη Πξφλνηαο 

http://www.biol.uoa.gr/
http://www.biol.uoa.gr/
http://www.biol.uoa.gr/
http://www.phys.uoa.gr/to-tmima/biblio8ikh-kai-ergastiria/ergasthrio-gerosta8opoyleioy-panepisthmiakoy-asteroskopeioy.html
http://www.biol.uoa.gr/
http://www.law.uoa.gr/
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2)Πνηληθψλ θαη Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ 

 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

1)Δξγαζηάξην Πιεξνθνξηθάο 

2)Δξγαζηάξην ΑλΪπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

3)Δξγαζηάξην Πεηξακαηηθψλ Δξεπλψλ ζηηο ΟηθνλνκηθΫο θαη ΚνηλσληθΫο Θεσξέεο  

4)Δξγαζηάξην Οηθνλνκηθψλ Τπνινγηζκψλ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ 

5)Δξγαζηάξην Δπελδπηηθψλ Δθαξκνγψλ 

 

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

1)ΜειΫηεο ηεο ΜεηαλΪζηεπζεο θαη ΓηαζπνξΪο 

2)ΜειΫηεο Διιελνγεξκαληθψλ ρΫζεσλ 

3)Πνιηηηθάο Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Πιεξνθφξεζεο 

4)Διιεληθάο Πνιηηηθάο 

5)Δπξσπατθάο Δλνπνέεζεο θαη Πνιηηηθάο 

6)Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο 

 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ 

Γηαγλσζηηθάο Κπηηαξνινγέαο «ΑΣΣΗΚΟ» (ΦΔΚ 900/Β /3-7-03, Y.A 69379ζ/Β1/3-7-03) 

Αλαηνκέαο-«Αλαηνκεέν» (ΦΔΚ Μεη.852/Β/1-6-07, Τ.Α 52196/Β1/21-5-07 απφ Πεξηγξαθηθάο 

Αλαηνκηθάο) 

Φπζηνινγέαο-«Φπζηνινγεέν» (ΦΔΚ Μεη.852/Β/1-6-07, Τ.Α 52196/Β1/21-5-07 απφ Πεηξακαηηθάο 

Φπζηνινγέαο (ΦΔΚ θαη.401η.Β΄/6-8-97)) 

Φαξκαθνινγέαο (ΦΔΚ Μεη.852/Β/1-6-07, Τ.Α 52196/Β1/21-5-07 απφ Πεηξακαηηθάο 

Φαξκαθνινγέαο (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97)) 

Ηζηνινγέαο θαη Δκβξπνινγέαο (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97) 

Βηνινγηθάο Υεκεέαο (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97) 

Φπζηθάο Ηαηξηθάο (ΦΔΚ Μεηνλνκαζέαο 1098/Β/20-10-98, ΤΑΒ1/486/5.10.98 απφ Ηαηξηθάο 

Φπζηθάο (ΠΓ 143/20-5-96 , ΦΔΚ 110Α/10.6.96)) 

Βηνινγέαο (ΦΔΚ 37Α/1-3-02, ΠΓ 34/20-2-02) 

Κιηληθάο Βηνρεκεέαο (ΦΔΚ 900 η.Β΄ /3-7-03, Y.A 69379i/Β1/3-7-03) 

Αλαηνκεένπ (ΦΔΚ θαηαλνκάο 401η.Β΄/6-8-97) 

Μηθξνβηνινγέαο (ΦΔΚ 271/Α/1933 ΚαηΪξγεζε ηνπ Δξγαζηεξένπ Μηθξνβηνινγέαο θαη πγηεηλάο ζε 

α) Μηθξνβηνινγέαο θαη β) Τγηεηλάο) 

Α΄ Δξγαζηάξην Αθηηλνινγέαο (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97.  ΦΔΚ Με ηνλ. 145/8-7-97 η. Α΄, Π.Γ 

170/97)) 

Β΄ Δξγαζηάξην Αθηηλνινγέαο (ΦΔΚ 145/Α/8-7-97, ΠΓ 170/2-7-97) 

Βηνρεκηθφ (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97) 

Α΄ Παζνινγηθάο Αλαηνκηθάο (ΦΔΚ Μεηνλ. 188/13-2-06, ΤΑ 10715/Β1/1-2-06 απφ Παζνινγηθφ 

Αλαηνκεέν (Ν.5343/32)) 

Μηθξνβηνινγηθφ (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97) 

Κπηηαξνινγηθφ (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97) 

Αηκαηνινγηθφ (ΦΔΚ 900/Β/3-7-03, Τ.Α 69379κ/Β1/3-7-03) 

Αλνζνινγέαο (ΦΔΚ 900/Β/3-7-03, Τ.Α 69379ι/Β1/3-7-03) 

Β΄ Παζνινγηθάο Αλαηνκηθάο (ΦΔΚ Μεη. 188/13-2-06, ΤΑ 10715/Β1/1-2-06 απφ Παζνινγηθάο 

Αλαηνκηθάο (ΦΔΚ 900/Β/3-7-03, Τ.Α 69379λ/Β1/3-7-03)) 

Ηαηξνδηθαζηηθάο θαη Σνμηθνινγέαο (ΦΔΚ θαη.401/Β/6-8-97) 

http://www.econ.uoa.gr/
http://it.econ.uoa.gr/
http://learningsupport.elke.uoa.gr/
http://it.econ.uoa.gr/
http://www.pspa.uoa.gr/
http://www.med.uoa.gr/
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Παζνινγν-αλαηνκηθφ (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97) 

Αθηηλνδηαγλσζηηθφ-Αθηηλνζεξαπεπηηθφ  

Αηκαηνινγηθφ (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97) 

Παζνινγηθάο Φπζηνινγέαο (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97) 

Κιηληθάο Μηθξνβηνινγέαο (ΦΔΚ 900/Β/3-7-03, Τ.Α 69379ε/Β1/3-7-03) 

Έξεπλαο ησλ Παζάζεσλ ηνπ Μπνζθειεηηθνχ πζηάκαηνο (ΦΔΚ 6/Α/30-1-92, Π.Γ 25/13-1-92) 

Πεηξακαηηθάο Υεηξνπξγηθάο θαη Υεηξνπξγηθάο Έξεπλαο (ΦΔΚ 199/Α/29-11-94, Π.Γ 361/21-11-

94) 

Ηαηξηθάο Γελεηηθάο (ΦΔΚ 108/Α/27-5-99, Π.Γ 99/19-5-99) 

Τγηεηλάο θαη Δπηδεκηνινγέαο (Β.Γ 2/10-12-1938 (Έδξα Τγηεηλάο Δπηδεκηνινγέαο θαη Ηαηξηθάο 

ηαηηζηηθάο ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97) 

Μηθξνβηνινγηθφ Δξγαζηάξην (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97) 

Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθηθφ-Ζιεθηξνκπνγξαθηθφ (ΦΔΚ θαη.401Β΄/6-8-97)  

   

ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ 

Οδνληηαηξηθάο Έξεπλαο  

Βηνινγέαο ηνπ ηφκαηνο 

Γλαζνρεηξνπξγηθάο 

Οξζνδνληηθάο 

Πξνιεπηηθάο  θαη Κνηλσληθάο Οδνληηαηξηθάο 

Παηδνδνληηαηξηθάο 

Πεξηνδνληνινγέαο 

Δλδνδνληέαο 

Οδνληηθάο Υεηξνπξγηθάο 

Πξνζζεηηθάο 

ηνκαηνινγέαο 

Βηνυιηθψλ 

Βαζηθψλ Ηαηξνβηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ  

Φαξκαθεπηηθάο Υεκεέαο 

Φαξκαθνγλσζέαο θαη Υεκεέαο Φπζηθψλ Πξντφλησλ 

Φαξκαθεπηηθάο Σερλνινγέαο 

Βηνθαξκαθεπηηθάο - Φαξκαθνθηλεηηθάο 

 

ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

Αλαέκαθησλ Γηαγλσζηηθψλ Μεζφδσλ 

Αλαέκαθηεο Αγγεηνινγηθάο ΜειΫηεο 

Φαξκαθνινγέαο 

Κνηλνηηθάο Ννζειεπηηθάο  

Βηνινγέαο-Βηνρεκεέαο 

Αλαηνκέαο-Ηζηνινγέαο-Δκβξπνινγέαο 

Φπζηνινγέαο θαη Κιηληθάο Φπζηνινγέαο 

Κιηληθν-Ννζειεπηηθψλ Δθαξκνγψλ 

Λεηηνπξγηθνχ ΔιΫγρνπ Πλεπκφλσλ, Βξνγρνζθνπάζεσλ θαη Τπεξβαξηθάο Ομπγνλνζεξαπεέαο  

Γ.Ο.Ν.Κ  « ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» 

Λνηκψμεσλ Γ.Ο.Ν.Κ  « ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» 

Παηδηαηξηθφ Δξεπλεηηθφ 

Ζπαηνγαζηξεληεξνινγηθφ Γ.Ο.Ν.Κ  « ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» 

http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr/
http://www.dent.uoa.gr/
http://www.pharm.uoa.gr/
http://www.nurs.uoa.gr/
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Αθηηλνινγέαο 

Λετδεξ Βηνταηξηθψλ Δθαξκνγψλ 

Πξφιεςεο 

Γεκνγξαθέαο 

Κιηληθάο Δπηδεκηνινγέαο 

Πιεξνθνξηθάο ηεο Τγεέαο 

ΟξγΪλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ Τγεέαο 

Βηνζηαηηζηηθάο 

Φπρνπαζνινγέαο-Νεπξνςπρνινγέαο 

 

Φηινζνθηθή ρνιή 

 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

Φσλεηηθάο θαη Τπνινγηζηηθάο Γισζζνινγέαο 

 

ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ  

Φεθηαθάο Απνηχπσζεο ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Βένπ ησλ Βπδαληηλψλ  

Πεξηβαιινληηθάο Αξραηνινγέαο 

 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

Πεξηβαιινληηθάο Δθπαέδεπζεο 

Φηινζνθηθφ, Σερλνινγηθφ Δξγαζηάξην ΔθαξκνζκΫλεο θαη Οηθνινγηθάο Φηινζνθέαο  

Πεηξακαηηθάο Παηδαγσγηθάο 

Δθπαηδεπηηθάο Σερλνινγέαο 

Πεηξακαηηθάο Φπρνινγέαο 

Φπρνκεηξηθφ  

Φπρνινγηθάο πκβνπιεπηηθάο Φνηηεηψλ 

 

ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΠνιπκΫζσλ γηα ηελ Δπεμεξγαζέα Λφγνπ θαη ΚεηκΫλσλ 

 

ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

Αξραένπ ΓξΪκαηνο θαη Θεαηξνινγηθάο Έξεπλαο 

 

ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

Μνπζηθάο Αθνπζηηθάο Σερλνινγέαο  

Δζλνκνπζηθνινγέαο θαη Πνιηηηζκηθάο Αλζξσπνινγέαο 

 

5.1.2 ΚιηληθΫο  

ηηο θιηληθΫο πνπ αλάθνπλ ζην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ 

πξαγκαηνπνηεέηαη πινχζην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ Ϋξγν. Οη 71 θιηληθΫο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

αλάθνπλ νξγαληθΪ ζηελ Ηαηξηθά ρνιά (57), ζην Σκάκα Ννζειεπηηθάο (10) θαη ζην Σκάκα 

Οδνληηαηξηθάο (4). Οη θιηληθΫο ηεο Ηαηξηθάο ρνιάο θαη ηνπ Σκάκαηνο Ννζειεπηηθάο ιεηηνπξγνχλ 

ά αλακΫλεηαη λα ιεηηνπξγάζνπλ ζε  Ννζνθνκεέα ηεο Αηηηθάο (Αηηηθφ, Δπαγγειηζκφο, 

ΗππνθξΪηεην, Λατθφ θηι.), ελψ νη θιηληθΫο ηνπ Σκάκαηνο Οδνληηαηξηθάο ιεηηνπξγνχλ ζε ρψξνπο 

ηνπ Σκάκαηνο.  

http://www.chesme.nurs.uoa.gr/
http://www.phil.uoa.gr/
http://www.arch.uoa.gr/
http://www.ppp.uoa.gr/
http://www.enl.uoa.gr/
http://www.theatre.uoa.gr/
http://www.music.uoa.gr/
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ΚιηληθΫο Ηαηξηθάο ρνιάο 

• Αηκαηνινγηθά θιηληθά  

• Παζνινγηθάο Φπζηνινγέαο 

• Α΄ Παλ/θά Παζνινγηθά 

• Α΄ Πξνπαηδεπηηθά Παζνινγηθά θαη Δηδηθά Ννζνινγέα 

• Β΄ Πξνπαηδεπηηθά Υεηξνπξγηθά θιηληθά & Υεηξνπξγηθά Παζνινγέα  

• Α΄ Υεηξνπξγηθά 

• Α΄ Οπξνινγηθά 

• Μεηακφζρεπζεο ΟξγΪλσλ 

  

Π.Γ.Ν. ΑΣΣΗΚΟΝ 

• Β΄ Πλεπκνλνινγηθά  

• Β΄ Αθξνδέζησλ θαη Γεξκαηηθψλ Νφζσλ 

• Β΄ Νεπξνρεηξνπξγηθά & Νεπξνηξαπκαηηθά 

• Β΄ θιηληθά Αλαηζζεζηνινγέαο 

• Β΄ Νεπξνινγηθά 

• Γ΄ Παηδηαηξηθά 

• Αγγεηνρεηξνπξγηθά 

• Β΄ θιηληθά Δληαηηθάο Θεξαπεέαο 

• Β΄ Καξδηνινγηθά 

• Β΄ Πξνπαηδ/θά Παζ/θά θ΄ Δηδ. Ννζνινγέα θ΄ Οκψλπκν Δξγαζη. (ΜνλΪδα 

Έξεπλαο) 

• Γ΄ Παζνινγηθά 

• Γ΄ Υεηξνπξγηθά 

• Γ΄ Υεηξνπξγηθά 

• Δ΄ Υεηξνπξγηθά 

• Α΄ Οξζνπεδηθά 

• Καξδηνρεηξνπξγηθά 

• Β΄ Οπξνινγηθά 

• Θσξαθνρεηξνπξγηθά 

• Β΄ Χηνξηλνιαξπγγνινγηθά 

• Β΄ Οθζαικνινγηθά 

• Γλαζνπξνζσπηθά Υεηξνπξγηθά 

• Β΄ Φπρηαηξηθά θιηληθά 

http://appk.med.uoa.gr/
http://www.attikonhospital.gr/
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• Γ ΄Μαηεπηηθά-Γπλαηθνινγηθά 

 

Π.Γ.Ν Αζελψλ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ  

• Α΄ θιηληθά Δληαηηθάο Θεξαπεέαο 

• Α΄ Νεπξνρεηξνπξγηθά  

• Γ΄ Φπρηαηξηθά θιηληθά 

 

ΔΤΓΔΝΗΓΔΗΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ  

• Γ΄ θιηληθά Δληαηηθάο Θεξαπεέαο 

  

Π.Γ.Ν Αζελψλ ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ  

• Β΄ Παλ/θά Παζνινγηθά 

• Α΄ Καξδηνινγηθά 

• Α΄ Πξνπαηδεπηηθά Υεηξνπξγηθά θιηληθά & Υεηξνπξγηθά Παζνινγέα 

• Α΄ Χηνξηλνιαξπγγνινγηθά 

Π.Γ.Ν  ΝνζεκΪησλ Θψξαθνο Ζ ΧΣΖΡΗΑ 

• Γ΄ Παλ/θά Παζνινγηθά  

• Α΄ Πλεπκνλνινγηθά 

Θεξαπεπηάξην ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

• Θεξαπεπηηθά θιηληθά 

• Α ΄Μαηεπηηθά-Γπλαηθνινγηθά  

Ννζνθνκεέν Αθξνδηζέσλ θαη Γεξκαηηθψλ Νφζσλ Α. ΤΓΓΡΟ 

• Α΄ Αθξνδέζησλ θαη  Γεξκαηηθψλ Νφζσλ  

ΑΡΔΣΑΗΔΗΟ Ννζνθνκεέν 

• Β΄ Υεηξνπξγηθά 

• Α΄ θιηληθά Αλαηζζεζηνινγέαο 

• Β΄ Μαηεπηηθά-Γπλαηθνινγηθά 

 Κσλζηαληνπνχιεην Γ.Ν. Ν. Ησλέαο ΑΓΗΑ ΟΛΓΑ  

• Β ΄Οξζνπεδηθά  

Γ. Ν. Α. Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Γεληθφ Κξαηηθφ) 

• Α΄ Οθζαικνινγηθά  

• Πιαζηηθά Υεηξνπξγηθά Κιηληθά  

ΑΗΓΗΝΖΣΔΗΟ Π.Ν.Α. 

• Α΄  Φπρηαηξηθά  

http://www.evaggelismos-hosp.gr/
http://www.eugenideio.uoa.gr/
http://www.sotiria.gr/
http://www.hosp-alexandra.gr/
http://www.syggros-hosp.gr/
http://www.aretaieio.uoa.gr/
http://www.agiaolga.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.cc.uoa.gr/health/socmed/psychiatry/IndexGr.htm
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• Α΄ Νεπξνινγηθά  

 Π.Γ.Ν Παέδσλ Αζελψλ Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ  

• Α΄ Παηδηαηξηθά 

Παηδνςπρηαηξηθά 

 Γ.Ν. Παέδσλ Αζελψλ ΑΓΛΑΨΑ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 

• Β΄ Παηδηαηξηθά θ΄ Οκψλπκν Δξγαζηάξην  

• Παηδνρεηξνπξγηθά 

• Γ΄ Καξδηνινγηθά  

 

ΚιηληθΫο Σκάκαηνο Ννζειεπηηθάο  

Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» 

• Παζνινγηθά 

• Δληαηηθάο Ννζειεέαο  

• Υεηξνπξγηθά 

• Φπρηαηξηθά 

  Ννζνθνκεέν «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» 

• Καξδηνινγηθά  

  Ν. Παέδσλ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ & ΑΓΛΑΨΑ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 

• Παηδηαηξηθά  

 Π. Γ. Ν. Μαηεπηάξην ΔΛΔΝΑ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

• Μαηεπηηθά-Γπλαηθνινγηθά 

• Αλνζνινγέαο   

• Αλαηζζεζηνινγηθά 

• Οξζνπεδηθά 

• ΚιηληθΫο Σκάκαηνο Οδνληηαηξηθάο 

• Αληηκεηψπηζεο ηνκαηνπξνζσπηθνχ Πφλνπ 

• ηνκαηηθάο θαη Γλαζνπξνζσπηθάο Υεηξνπξγηθάο 

• Γηαγλσζηηθάο θαη Αθηηλνινγέαο ηφκαηνο 

• Ννζνθνκεηαθάο Οδνληηαηξηθάο 

 

5.1.3 ΔξεπλεηηθΪ ΠαλεπηζηεκηαθΪ Ηλζηηηνχηα  

θνπφο ηνπ ζεζκνχ ησλ Δξεπλεηηθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ηλζηηηνχησλ (Δ.Π.Η.) εέλαη ε 

πξναγσγά ηεο επηζηεκνινγηθΪ εμεηδηθεπκΫλεο βαζηθάο θαη εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο ζε 

πξνθαζνξηζκΫλα γλσζηηθΪ αληηθεέκελα ελφο επηζηεκνληθνχ θιΪδνπ, ζην πιαέζην  ιεηηνπξγέαο 

ηνπ παλεπηζηεκένπ. 

http://www.paidon-agiasofia.gr/
http://child-psychiatry.med.uoa.gr/
http://www.aglaiakyriakou.gr/
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
http://www.aglaiakyriakou.gr/
http://www.hospital-elena.gr/
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Ζ ζεζκνζΫηεζε ησλ ΔΠΗ απφ ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο κε ηελ επΫιηθηε επηρεηξεζηαθά κνξθά 

ηνπ ΝΠΗΓ απνζθνπεέ ζηελ ελέζρπζε ηνπ επηζηεκνληθνχ Ϋξγνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ 

παλεπηζηεκένπ. Σα ΔΠΗ δέλνληαο Ϋκθαζε ζηε δηεμαγσγά ηεο βαζηθάο θαη εθεξκνζκΫλεο 

Ϋξεπλαο εληζρχνπλ ηελ απηνδχλακε αλΪπηπμε ηεο επηζηεκνληθάο γλψζεο σο αλαγθαένπ 

παξΪγνληα νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο αλΪπηπμεο ηεο ρψξαο. 

ην πιαέζην ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ ιεηηνπξγνχλ ηα αθφινπζα Δ.Π.Η.:  

1. Δ.Π.Η. Φπζηθήο ηνπ ηεξενύ Φινηνύ ηεο Γεο (Η.Φ..Φ.Γ.). Ηδξχζεθε απφ θνηλνχ 

απφ ην Παλεπηζηάκην Αζελψλ ζπλδεφκελν κε ην Σκάκα Φπζηθάο (ΣνκΫαο Φπζηθάο ηεξεΪο 

ΚαηΪζηαζεο) θαη απφ ην Παλεπηζηάκην Ησαλλέλσλ ζπλδεφκελν κε ην Σκάκα Φπζηθάο (ΣνκΫαο 

Φπζηθάο ηεξεΪο ΚαηΪζηαζεο). 

2. Δ.Π.Η Δπηηαρπληηθώλ πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγώλ (Η.Δ..Δ.). Ηδξχζεθε απφ 

θνηλνχ απφ ην Παλεπηζηάκην Αζελψλ ζπλδεφκελν κε ην Σκάκα Ηαηξηθάο, ην Σκάκα Φπζηθάο 

θαη ην Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν ζπλδεφκελν κε ην Σκάκα 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, ηνπ ΣνκΫα Φπζηθψλ ηνπ Γεληθνχ 

Σκάκαηνο θαη ην Σκάκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ. 

3. Δ.Π.Η. πληαγκαηηθώλ Δξεπλώλ (Η.Δ.). Ηδξχζεθε απφ ην Παλεπηζηάκην Αζελψλ 

ζπλδεφκελν κε ην Σκάκα Ννκηθάο ηεο ρνιάο Ν.Ο.Π.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ .  

4. Δ.Π.Η. Γηθνλνκηθώλ Μειεηώλ (Η.Γ.ΜΔ.). Ηδξχζεθε απφ ην Παλεπηζηάκην Αζελψλ 

ζπλδεφκελν κε ην Σκάκα Ννκηθάο ηεο ρνιάο Ν.Ο.Π.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ.  

5. Δ.Π.Η. Μειέηεο θαη Αληηκεηώπηζεο Γελεηηθώλ θαη Καθνήζσλ Ννζεκάησλ ηεο 

Παηδηθήο Ζιηθίαο. Σν Ηλζηηηνχην ζπλδΫεηαη κε ηελ Ηαηξηθά ρνιά ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ 

θαη ζπλεξγΪδεηαη κε ην Ννζνθνκεέν Παέδσλ «Αγέα νθέα». 

6. Δ.Π.Η. Φπρηθήο Τγηεηλήο (Δ.Π.Η.Φ.Τ.). Σν Ηλζηηηνχην ζπλδΫεηαη κε ηνλ ΣνκΫα 

Κνηλσληθάο Ηαηξηθάο, Φπρηαηξηθάο, Νεπξνινγέαο ηεο Ηαηξηθάο ρνιάο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ. 

7. Δ.Π.Η. Δθεξκνζκέλεο Δπηθνηλσλία (Δ.Π.Η.Δ.Δ.). Ηδξχζεθε απφ ην 

Παλεπηζηάκην Αζελψλ ζπλδεφκελν κε ην Σκάκα Δπηθνηλσλέαο & ΜΜΔ.  

 

5.2 ηνηρεέα Δξεπλεηηθψλ ΠξνγξακκΪησλ ΣκεκΪησλ 

Σν Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ πινπνηεέ ζηα ηκάκαηα ηνπ κΫζσ 

θνηλνηηθψλ θαη Ϊιισλ πξνγξακκΪησλ, κεγΪιν αξηζκφ αλαπηπμηαθψλ θαη εξεπλεηηθψλ Ϋξγσλ, 

θαζψο θαη Ϋξγσλ παξνράο ππεξεζηψλ, ηα νπνέα ζπκβΪιινπλ ζηελ αλΪπηπμε ησλ ππνδνκψλ 

ηνπ, ηελ ελέζρπζε ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο Ϋξεπλαο, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ, ηελ εθπαέδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θαζψο θαη ηελ ελέζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ.  

 Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιχηεξα ηα θνλδχιηα γηα ηελ Ϋξεπλα, αιιΪ θαη γηα λα 

αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειΫζκαηΪ ηεο πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ιεηηνπξγεέ ζην 

Παλεπηζηάκην Αζελψλ ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιέσλ Έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 

ηνπ Π.Γ. 432/81, φπσο απηΫο ηξνπνπνηάζεθαλ απφ ηελ Κνηλά Γηππνπξγηθά Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ ΚΑ/679 (ΦΔΚ 826 
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Β‘/10.9.96) θαη ε νπνέα θπξψζεθε κε λφκν (Ν. 3794/2009, ΦΔΚ 156 Α‘) θαη ε  νπνέα 

ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.3848/2009 (ΦΔΚ Α‘ 71/2010). θνπφο έδξπζάο ηνπ εέλαη ε δηΪζεζε θαη 

ε δηαρεέξηζε θνλδπιέσλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ νπνηαδάπνηε πεγά θαη πξννξέδνληαη γηα ηελ 

θΪιπςε δαπαλψλ απαξαέηεησλ γηα ηηο αλΪγθεο ησλ Ϋξγσλ πνπ αλαιακβΪλεη λα πινπνηάζεη.  

 ηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ παξνπζηΪδνληαη αλαιπηηθΪ νη πξνυπνινγηζκνέ  ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ γηα ηελ πεξένδν 2009-2010, αλΪ ηκάκα θαη πεγά ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οη πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ ρσξέδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξέεο:  

1. Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο θαη ΔΠΑ 

2. ΠξνγξΪκκαηα απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε 

3. Διιεληθνέ Φνξεέο (Λνηπνέ Γεκφζηνη Φνξεέο, ΟΣΑ & ΓηΪθνξνη Σξέηνη)  
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Πίνακαρ 43: Σηοισεία Δπεςνηηικών Ππογπαμμάηυν Τμημάηυν 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ 
ΣΖΡΗΞΖ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 
ΔΝΧΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 
(ΛΟΗΠΟΗ ΓΖΜΟΗΟΗ 
ΦΟΡΔΗ, ΟΣΑ ΚΑΗ 
ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΡΗΣΟΗ) 

Παξνρά Τπεξεζηψλ ηνπ ΔΚΠΑ ζην πιαέζην πινπνέεζεο 

Ϋξγσλ ΚΠ 

                   

914.933,97    

               

914.933,97    

                           

-      

                                                         

-      

ΚεληξηθΫο ΓξΪζεηο ηνπ ΔΚΠΑ ζην πιαέζην πινπνέεζεο 

Ϋξγσλ ΚΠ 

                   

590.550,01    

               

590.550,01    

                           

-      

                                                         

-      

ΔξεπλεηηθΪ Δξγα ΔΚΠΑ  
             

15.013.181,79    

                 

50.000,00    

                           

-      

                                 

14.963.181,79    

Ηαηξηθά ρνιά 
           

119.198.922,89    

           

2.867.764,96    

      

9.589.060,46    

                               

106.742.097,47    

Σκάκα Αγγιηθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο 
                

6.378.654,47    

           

6.331.922,37    

                           

-      

                                         

46.732,10    

Σκάκα Βηνινγέαο 
                

3.982.137,16    

           

1.015.031,31    

      

1.167.548,00    

                                   

1.799.557,85    

Σκάκα Γαιιηθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο 
                   

289.806,42    

               

238.141,27    

                           

-      

                                         

51.665,15    

Σκάκα Γεξκαληθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο 
                   

756.637,37    

               

756.637,37    

                           

-      

                                                         

-      
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ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ 
ΣΖΡΗΞΖ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 
ΔΝΧΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 
(ΛΟΗΠΟΗ ΓΖΜΟΗΟΗ 
ΦΟΡΔΗ, ΟΣΑ ΚΑΗ 
ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΡΗΣΟΗ) 

Σκάκα Γεσινγέαο & ΓεσπεξηβΪιινληνο 
                

7.956.332,63    

               

615.158,00    

      

3.040.977,07    

                                   

4.300.197,56    

Σκάκα Δθπαέδεπζεο θαη Αγσγάο ζηελ Πξνζρνιηθά Ζιηθέα 
                

8.929.169,53    

           

7.620.824,55    

          

110.471,00    

                                   

1.197.873,98    

Σκάκα Δπηθνηλσλέαο θαη  ΜΫζσλ Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο 
                   

623.921,40    

               

197.126,34    

          

397.275,34    

                                         

29.519,72    

Σκάκα Δπηζηάκεο Φπζηθάο Αγσγάο & Αζιεηηζκνχ 
                   

939.789,47    

               

148.022,37    

            

20.000,00    

                                       

771.767,10    

Σκάκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ 
                   

173.031,46    

                 

73.022,37    

            

92.934,00    

                                            

7.075,09    

Σκάκα Θενινγέαο 
                      

48.022,37    

                 

43.022,37    

                           

-      

                                            

5.000,00    

Σκάκα Ηζηνξέαο Αξραηνινγέαο 
                

1.308.714,83    

               

273.511,34    

          

326.724,05    

                                       

708.479,44    

Σκάκα Ηηαιηθάο Γιψζζαο & Φηινινγέαο 
                   

826.868,37    

               

780.868,37    

                           

-      

                                         

46.000,00    
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ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ 
ΣΖΡΗΞΖ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 
ΔΝΧΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 
(ΛΟΗΠΟΗ ΓΖΜΟΗΟΗ 
ΦΟΡΔΗ, ΟΣΑ ΚΑΗ 
ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΡΗΣΟΗ) 

Σκάκα Κνηλσληθάο Θενινγέαο 
                      

48.022,37    

                 

43.022,37    

                           

-      

                                            

5.000,00    

Σκάκα Μαζεκαηηθνχ 
                   

611.056,38    

               

384.994,74    

            

47.585,00    

                                       

178.476,64    

Σκάκα Μεζνδνινγέαο Ηζηνξέαο θαη Θεσξέαο ηεο 

Δπηζηάκεο - Μ .Η .Θ. Δ 

                

1.697.810,81    

               

378.084,37    

          

312.309,13    

                                   

1.007.417,31    

Σκάκα Μνπζηθψλ πνπδψλ 
                   

440.061,57    

                 

42.022,37    

          

260.550,00    

                                       

137.489,20    

Σκάκα Ννκηθάο 
                   

379.601,24    

                                 

-      

          

299.000,00    

                                         

80.601,24    

Σκάκα Ννζειεπηηθάο 
                

2.215.952,07    

               

120.000,00    

          

378.742,00    

                                   

1.717.210,07    

Σκάκα Οδνληηαηξηθάο 
                

9.471.778,87    

               

587.478,37    

          

354.196,00    

                                   

8.530.104,50    

Σκάκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 
             

21.528.718,77    

               

509.213,72    

          

518.164,11    

                                 

20.501.340,94    
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ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ 
ΣΖΡΗΞΖ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 
ΔΝΧΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 
(ΛΟΗΠΟΗ ΓΖΜΟΗΟΗ 
ΦΟΡΔΗ, ΟΣΑ ΚΑΗ 
ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΡΗΣΟΗ) 

Σκάκα Παηδαγσγηθνχ Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο 
                

4.308.520,80    

                 

73.022,37    

          

113.873,99    

                                   

4.121.624,44    

Σκάκα Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ 
             

23.047.859,28    

           

3.527.575,76    

    

15.903.741,82    

                                   

3.616.541,70    

Σκάκα Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο θαη Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 
                

2.511.312,88    

               

279.570,37    

          

180.600,00    

                                   

2.051.142,51    

Σκάκα ιαβηθψλ πνπδψλ 
                      

42.022,37    

                 

42.022,37    

                           

-      

                                                         

-      

Σκάκα Σνπξθηθψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ 
                   

323.924,00    

               

323.924,00    

                           

-      

                                                         

-      

Σκάκα Φαξκαθεπηηθάο 
                

4.905.062,49    

               

455.335,82    

      

2.045.237,60    

                                   

2.404.489,07    

Σκάκα Φηινινγέαο 
                   

251.931,53    

                 

18.575,00    

              

3.450,00    

                                       

229.906,53    

Σκάκα Φηινζνθέαο Παηδαγσγηθάο Φπρνινγέαο 
             

11.809.369,56    

           

9.955.500,00    

          

318.650,00    

                                   

1.535.219,56    
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ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ 
ΣΖΡΗΞΖ 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 
ΔΝΧΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 
(ΛΟΗΠΟΗ ΓΖΜΟΗΟΗ 
ΦΟΡΔΗ, ΟΣΑ ΚΑΗ 
ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΡΗΣΟΗ) 

Σκάκα Φπζηθάο 
                

7.703.147,97    

               

519.478,39    

      

5.014.758,78    

                                   

2.168.910,80    

Σκάκα Υεκεέαο 
                

6.417.213,10    

               

844.857,58    

      

3.354.240,04    

                                   

2.218.115,48    

ΤΝΟΛΟ 
           

265.644.040,20    

       

40.621.214,57    

    

43.850.088,39    

                               

181.172.737,24    

Πεγά: Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιέσλ Έξεπλαο θαη Δηάζηεο ΔζσηεξηθΫο ΔθζΫζεηο ηκεκΪησλ ΔΚΠΑ  
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5.3 Δξεπλεηηθφ Έξγν ΣκεκΪησλ ηελ Σειεπηαέα Γηεηέα 

ην ηκάκα  απηφ ηεο Ϋθζεζεο παξνπζηΪδνληαη κε κνξθά ειεχζεξνπ θεηκΫλνπ ζρφιηα θαη 

αλαθνξΫο ηκεκΪησλ γηα ηελ εξεπλεηηθά ηνπο δξαζηεξηφηεηα κε βΪζε  ηηο εηάζηεο εζσηεξηθΫο 

εθζΫζεηο ηνπο γηα ηελ ηειεπηαέα δηεηέα  Γέλεηαη  πξνζνρά, κεηαμχ Ϊιισλ,  ζηα ηξέα ζεκεέα πνπ 

αθνινπζνχλ. 

• ΑλαθνξΪ ζε ηδηαέηεξα  ζεκαληηθΫο θαηΪ ηελ Ϊπνςε ηνπ Σκάκαηνο εξεπλεηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο   

• εκαληηθΫο εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο  

• ΑλαθνξΪ ζε ηδηαέηεξα ζεκαληηθΫο θαηΪ ηελ Ϊπνςε ηνπ Σκάκαηνο δηαθξέζεηο  

 

1. ΣΜΖΜΑ ΘΔΟΛΟΓΗΑ 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ απνηππψλεηαη ζηελ απνλνκά 

επέηηκσλ Γηδαθηνξηθψλ ηέηισλ ζε ΚαζεγεηΫο ηνπ Σκάκαηνο (ηπιηαλφο Παπαδφπνπινο, 

Κσλζηαληέλνο θνπηΫξεο, Γεκάηξηνο Γφλεο θ.Ϊ.), γεγνλφο πνπ  αλαδεηθλχεη ην θχξνο ηνπ 

Σκάκαηνο ζε Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηζρπξνπνηεέ ηηο πθηζηΪκελεο ζπλεξγαζέεο.  

 

 2. ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΟΛΟΓΗΑ 

Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα  ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος Τμήμαηορ επεςνηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ   

       Ζ πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο: Σν Σκάκα αμηνπνηεέ ηφζν ηα 

πξνβιεπφκελα θνλδχιηα ηνπ ΤΠΔΠΘ, φζν θαη Ϋθηαθηα (ΔΛΚΔ, ΔΔ, ηδησηηθνέ θνξεέο). ΔηδηθΪ ηελ 

ηειεπηαέα πεληαεηέα ην Ϋξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ εέλαη ηδηαέηεξα πςεινχ επηπΫδνπ, πξνΪγεη ηε 

δηαπαλεπηζηεκηαθά ζπλεξγαζέα, ηε ζχλδεζε κε ηελ αγνξΪ εξγαζέαο, ηα δεηάκαηα θχινπ θαη 

ηζφηεηαο, ηνλ βηνεζηθφ πξνβιεκαηηζκφ, ηελ εμΫιημε ζηηο δηνξζφδνμεο θαη δηαρξηζηηαληθΫο 

ζρΫζεηο θαη επέθαηξα δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζξεζθεέα, ηελ εθθιεζηαζηηθά Ϋλλνκε ηΪμε, ηε 

ζπλεξγαζέα Δθθιεζέαο θαη Πνιηηεέαο θ.ν.θ. εκεησηΫνλ φηη ε πιεηνςεθέα ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ απαζρνιεέ θαη θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο.  

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινύληαη ζην Σκήκα:   Σα κΫιε ΓΔΠ 

κεηΫρνπλ ζε εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΛΚΔ. Ζ Ϋξεπλα ζπλδΫεηαη 

Ϊκεζα κε ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθεέκελν θαη εμππεξεηεέ ηελ πεξαηηΫξσ δηαζχλδεζά ηνπ κε ηελ 

θνηλσλέα θαη ζεκαληηθνχο θνξεέο ησλ γξακκΪησλ θαη ηεο επηζηάκεο. 

Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία:  Οη πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ΓΔΠ εέλαη ζε 

επηζηεκνληθΫο ζεηξΫο θαη πεξηνδηθΪ εγλσζκΫλνπ θχξνπο. εκαληηθά επέζεο εέλαη θαη ε 

ζπκκεηνρά κε εηζεγάζεηο ζε ζπλΫδξηα κε θξηηΫο (ηεο αιινδαπάο θαη ηεο εκεδαπάο). Σν απηφ 

ηζρχεη γηα ηε ζπκκεηνρά ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο κε εγλσζκΫλνπ θχξνπο επηζηεκνληθνχο θξηηΫο. 

Δπέζεο ην Σκάκα εθδέδεη Δπηζηεκνληθά Δπεηεξέδα, φπνπ εθηέζεηαη ε Ϋξεπλα ησλ κειψλ ΓΔΠ, 

θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηΫο ηνπο. Πιεέζηεο ησλ κνλνγξαθηψλ ηνπο Ϋρνπλ δεκνζηεπζεέ ζε 

Ϋγθξηηνπο εθδνηηθνχο νέθνπο, νξηζκΫλεο απφ απηΫο ζε επηζηεκνληθΫο ζεηξΫο ηεο εκεδαπάο θαη 
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ηεο αιινδαπάο. ΚΪπνηεο απφ απηΫο, θαζψο θαη Ϊξζξα, Ϋρνπλ κεηαθξαζηεέ ζε Ϊιιεο γιψζζεο 

θαη Ϋρνπλ αλαδεκνζηεπζεέ ζε επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ ηεο αιινδαπάο.  

Βαζκόο αλαγλώξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα από ηξίηνπο:  Αλ θαη δελ 

ππΪξρεη επέζεκν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ εηεξναλαθνξψλ ζηελ ειιεληθά βηβιηνγξαθέα, 

ε γεληθφηεξε απνηέκεζε (απφ ηα αηνκηθΪ απνγξαθηθΪ δειηέα) εέλαη φηη ην Ϋξγν πνπ παξΪγνπλ 

ηα κΫιε ΓΔΠ ρξεζηκνπνηεέηαη πιεηζηΪθηο θαη θξέλεηαη ζεηηθψο ζε βηβιηνθξηζέεο. Δπέζεο 

νξηζκΫλα κΫιε ΓΔΠ ζπκκεηΫρνπλ ζε ζπληαθηηθΫο επηηξνπΫο δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ ηεο εκεδαπάο θαη ηεο αιινδαπάο. Ζ αλαγλψξηζε θΪπνησλ εθηεέλεηαη θαη ζηελ 

αλαθάξπμά ηνπο ζε Δπέηηκνπο ΓηδΪθηνξεο μΫλσλ Παλεπηζηεκέσλ. Ο πέλαθαο (11-9) παξνπζηΪδεη 

πνιιΫο ειιεέςεηο θαη εέλαη αλαθξηβάο θαζψο: α) δελ Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ αηνκηθφ δειηέν απφ 

πΫληε αθππεξεηάζαληα (εληφο ηεο πεληαεηέαο) κΫιε ΓΔΠ, β) 9 απφ ηα λπλ ελ ελεξγεέα κΫιε 

ΓΔΠ δελ ππεξΫηεζαλ θαζ‘ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο πεληαεηέαο θαη γ) ην ζχλνιν ησλ κειψλ ΓΔΠ δελ 

ηεξνχζε αξρεέν ζχκθσλν κε ηηο απαηηάζεηο ηνπ παξφληνο εγγξΪθνπ θαη δάισζε θαηΪ 

πξνζΫγγηζε θαη απφ κλάκεο ζηνηρεέα αλαγλψξηζεο ηνπ Ϋξγνπ ηνπ, δ) επηζεκαέλεηαη ε Ϋιιεηςε 

επέζεκνπ δειηένπ θαηαγξαθάο θαη παξαθνινχζεζεο εηεξναλαθνξψλ (θαηΪ ηα πξφηππα ηνπ ISI 

Web of Science). 

Βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ/ζπνπδαζηώλ ζηελ έξεπλα: Ηθαλνπνηεηηθφο, θαζψο 

δελ ππΪξρεη ηδηαέηεξε πξφβιεςε γηα ηελ ακνηβά ηνπο. ΠξνζθΫξνπλ εξγαζέα θαη εζεινληηθψο, ζε 

ζπλΪθεηα πΪληα κε ηα εξεπλεηηθΪ ηνπο ελδηαθΫξνληα θαη ην βαζκφ ελζΪξξπλζάο ηνπο απφ ηα 

κΫιε ΓΔΠ. ΚαηΪ πεξέπησζε κεηΫρνπλ ζε εκπεηξηθΫο Ϋξεπλεο πνπ απαηηνχλ εξσηεκαηνιφγηα. 

ΤπΪξρνπλ καζάκαηα ζην ΠΠ φπνπ απαηηεέηαη ά εέλαη πξναηξεηηθά ε ζχληαμε εξγαζέαο – θαηΪ 

απηφ ηνλ ηξφπν νη θνηηεηΫο θΪλνπλ ρξάζε εθηεηακΫλεο βηβιηνγξαθέαο κε θαζνδάγεζε ηνπ 

δηδΪζθνληα. ην ΜΠ ε ρξάζε βηβιηνγξαθέαο εέλαη εθ ησλ πξαγκΪησλ επηβεβιεκΫλε θαη ζε 

θΪπνηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ηα εξεπλεηηθΪ ελδηαθΫξνληα ζπκπέπηνπλ, κΫιε ΓΔΠ θαη Μ/Φ –ππ. 

Γξ. ζπλεξγΪδνληαη ζε εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα. 

Σημανηικέρ επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ  

Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο: Σν Σκάκα επηδηψθεη εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο 

ηφζν ζε επέπεδν ελδνπαλεπηζηεκηαθφ, φζν θαη ζε εζληθφ θαη δηεζλΫο. Απηφ εέλαη εκθαλΫο απφ 

ηηο ζπκκεηνρΫο κειψλ ΓΔΠ ζε πξνγξΪκκαηα ηεο ΔΔ, ζε ζπλΫδξηα μΫλσλ παλεπηζηεκέσλ, ζε 

δηαζρνιηθΪ κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα, ζε επηηξνπΫο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ Ϊιισλ 

ΣκεκΪησλ θ.ν.θ. Γελ ππΪξρνπλ ζεζκνζεηεκΫλεο ζπλεξγαζέεο, αιιΪ γέλνληαη πεξηζηαζηαθΪ θαη 

θαηΪ πεξέπησζε. 

ΑλαθνξΪ ζε ηδηαέηεξα ζεκαληηθΫο θαηΪ ηελ Ϊπνςε ηνπ Σκάκαηνο δηαθξέζεηο  

Σα εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα ηνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ αξκνδέσο αμηνινγεζεέ ζεηηθΪ, νξηζκΫλα δε 

απφ απηΪ Ϋρνπλ ιΪβεη βξαβεέα θαη δηαθξέζεηο. ΓεδνκΫλεο ηεο γλσζηνινγηθάο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ 

Σκάκαηνο, νη πεξηζζφηεξεο δηαθξέζεηο αθνξνχλ ζηελ πνιχηηκε πξνζθνξΪ ζηηο πλνδηθΫο 

ΔπηηξνπΫο, ηε ζπλεηζθνξΪ ηνπο ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζρΫζεσλ Πνιηηεέαο θαη Δθθιεζέαο, ζην 

δηΪινγν πεξέ Παηδεέαο θαη δε ηεο δηδαζθαιέαο ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Έηη πιΫνλ κΫιε ΓΔΠ 

κεηΫρνπλ ζε πκβνχιηα ά Γηαβνπιεχζεηο Γηεζλψλ Δπηζηεκνληθψλ θαη Δθθιεζηαζηηθψλ 

Οξγαληζκψλ, φπσο ην Παγθφζκην πκβνχιην Δθθιεζηψλ, ε Γηεζλάο Δηαηξεέα Γηθαένπ ησλ 

Αλαηνιηθψλ Δθθιεζηψλ, ε Γηεζλάο Δηαηξεέα Θπκαηνινγέαο, ε Δηαηξεέα Καηλνδηαζεθηθψλ 

πνπδψλ SNTS, ηε Religious Education Association (USA) θ.α. 
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3. TMHMA ΝΟΜΗΚΖ 

Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα  ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος Τμήμαηορ επεςνηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ   

Σν εξεπλεηηθφ Ϋξγν ηνπ Σκάκαηνο Ννκηθάο ραξαθηεξέδεηαη απφ πςειά πνηφηεηα, 

αλεμαξηεζέα, αλεμαξηεζέα απφ νηθνλνκηθΪ θαη πνιηηηθΪ ζπκθΫξνληα, επξπκΪζεηα θαη δξΪζε γηα 

ηελ επεκεξέα ηεο θνηλσλέαο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο απνιακβΪλεη ηελ  πςειά εκπηζηνζχλε απφ 

ηελ επηζηεκνληθά θνηλφηεηα θαη απνζπΪ ζεκαληηθΪ βξαβεέα θαη δηαθξέζεηο. ΔμΪιινπ 

αλαγλσξέδεηαη απφ ηελ ειιεληθά Πνιηηεέα, δηεζλεέο νξγαληζκνχο θαη αθαδεκατθνχο θνξεέο ζηελ 

ΔιιΪδα θαη ην εμσηεξηθφ 

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινύληαη ζην Σκήκα 

ΠαξαθΪησ αλαθΫξνληαη νξηζκΫλα απφ ηα εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα, εληφο ηνπ πιαηζένπ ησλ 

νπνέσλ ην Σκάκα Ννκηθάο παξάγαγε ά παξΪγεη πινχζην εξεπλεηηθφ Ϋξγν θαηΪ ηελ ηειεπηαέα 

πεληαεηέα. 

i. Τπφ εμΫιημε εξεπλεηηθφ Ϋξγν ζην πιαέζην ηεο Δπηηξνπάο Δξεπλψλ (ΔΛΚΔ, Πξφγξακκα 

Καπνδέζηξηαο): «Ο ζεζκφο ηεο δηακεζνιΪβεζεο/δηαπξαγκΪηεπζεο ζε αζηηθΫο θαη εκπνξηθΫο 

ππνζΫζεηο». 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Αληψληνο Καξακπαηδφο. 

ΓξΪζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κΫρξη 31.12.2009: 

• Πξνκάζεηα βηβιέσλ ζρεηηθψλ κε ην εξεπλψκελν αληηθεέκελν. 

• ΜεηΪβαζε ζηε Γεξκαλέα (Ννκηθά ρνιά ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο Σπβέγγεο) γηα 

Ϋξεπλα θαη ζπιινγά πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ην εξεπλψκελν αληηθεέκελν.  

• Δθπφλεζε κειΫηεο ζρεηηθάο κε ην εξεπλψκελν αληηθεέκελν, πνπ πξφθεηηαη λα 

δεκνζηεπζεέ ζηνλ ππφ Ϋθδνζε Σηκεηηθφ Σφκν Μηρ. ηαζφπνπινπ (ππφ δεκνζέεπζε θαη ζην 

λνκηθφ πεξηνδηθφ «Ννκηθφ Βάκα») – Σέηινο ηεο κειΫηεο: «Ζ ξχζκηζε πεξέ απξφβιεπηεο 

κεηαβνιάο ησλ ζπλζεθψλ ζην «ρΫδην ελφο Κνηλνχ Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο» θαη ε 

ππνρξΫσζε αλαδηαπξαγκαηεχζεσο». 

• Δθπφλεζε δεχηεξεο κειΫηεο ζρεηηθάο κε ην εξεπλψκελν αληηθεέκελν, πνπ 

πξφθεηηαη λα δεκνζηεπζεέ ζην ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ «Philosophical Psychology» (under 

review) – Σέηινο ηεο κειΫηεο: «Negotiation and Aristotle‘s Rhetoric: Truth over 

interests?». 

• πκκεηνρά θαη ζπλεηζθνξΪ ζην Ϋξγν ηνπ Διιεληθνχ ΚΫληξνπ ΓηακεζνιΪβεζεο 

θαη Γηαηηεζέαο, ηνπ νπνένπ ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο εέλαη κΫινο θαη ΓηαπηζηεπκΫλνο 

Γηακεζνιαβεηάο (Accredited Mediator), κε Γηαπέζηεπζε απφ ην Chartered Institute of 

Arbitrators. 

ii. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ II - ΔΝΗΥΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

ΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ», ηνπ Σκάκαηνο Ννκηθάο. 

Δπηζηεκνληθά ππεχζπλε: Ηνπιέα Βειηζζαξνπνχινπ-ΚαξΪθσζηα. 

ην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο απηνχ ιεηηνχξγεζε εξεπλεηηθά νκΪδα κε ζΫκα «Θεκειηψδε 
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Γηθαηψκαηα & Αξραηφηεηα» θαη δηελάξγεζε Ϋξεπλα κε ζΫκα «Γελεαινγέα ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκΪησλ ηνπ Δπξσπατθνχ πληΪγκαηνο, ΜΫξνο 1ν, Διιεληθά θαη Ρσκατθά αξραηφηεηα». 

ην πξφγξακκα ζπκκεηεέραλ εμσηεξηθνέ ζπλεξγΪηεο θαη Ϋλαο κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηάο.  

 iii. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ELISE (European Liberty and Security: Security issues, 

Social Cohesion and Institutional Development of the European Union) (No 70/3/6261).  

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Ν. θαλδΪκεο. 

Πεξένδνο: 2002-2005. 

 iv. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα CHALLENGE (The Changing Landscape of European Liberty 

and Security) (ΚΑ 70/3/7480) κε ηέηιν: «Governance and Security».  

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Ν. θαλδΪκεο. 

Πεξένδνο: 2005-2009. 

ην πξφγξακκα ζπκκεηεέραλ δχν δηδαθηνξηθνέ θνηηεηΫο. 

 v. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ II - ΔΝΗΥΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

ΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ» κε ηέηιν: «Σν θχιν, ην ζψκα θαη ε Ϋκθπιε δηαθνξΪ: ε ζπλΪληεζε 

δηθαένπ θαη θνηλσληθάο πξνβιεκαηηθάο» (ΚΑ 70/3/8055). 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: ΑλδξΫαο ΥΫικεο. 

Σν πξφγξακκα εέρε σο αληηθεέκελν ηελ θνηλσληθά δηεξεχλεζε ηάο ζΫζεο θαη ηνχ 

πεξηερνκΫλνπ ηάο Ϋκθπιεο δηαθνξΪο ζηε δηθαηηθά ξχζκηζε θαη ηνλ λνκηθφ ιφγν, θπξέσο ζηνλ 

ρψξν ηνχ ηδησηηθνχ δηθαένπ, κε ηελ αμηνπνέεζε ηάο ζχγρξνλεο πξνβιεκαηηθάο γχξσ απφ ηηο 

ζεσξάζεηο γηα ην θχιν θαη ηε ζσκαηηθφηεηα σο δηαζηΪζεηο ηεο Ϋκθπιεο ππφζηαζεο. ην 

πιαέζην ηνχ πξνγξΪκκαηνο επηρεηξάζεθε ε θνηλσληνινγηθά θαη αλζξσπνινγηθά αλΪγλσζε ησλ 

ζχγρξνλσλ λνκηθψλ αληηιάςεσλ ζρεηηθΪ κε ην θχιν θαη ηελ ηζφηεηα, θαζψο θαη ε ζπγθξηηηθά, 

δηαπνιηηηζκηθά κειΫηε ηνπο ζε ηζηνξηθΪ δηθαηηθΪ ζπζηάκαηα. 

ηφρνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο άηαλ λα εηζαγΪγεη ηελ «νπηηθά ηνπ θχιν» ζην γλσζηηθφ πεδέν θαη 

ηηο επξχηεξεο επαηζζεζέεο ησλ λΫσλ λνκηθψλ πξνθεηκΫλνπ λα θαηαλνάζνπλ θαιχηεξα ηα 

ζχγρξνλα αηηάκαηα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο εμΪιεηςεο ησλ δηαθξέζεσλ θαη αληζνηάησλ, πνπ ζΫηεη ε 

ζεκεξηλά θνηλσλέα. Σαπηφρξνλα επεδέσμε λα δψζεη ζ‘ απηνχο ηελ επθαηξέα λα 

ζπλεηδεηνπνηάζνπλ φηη ε λνκηθά επηζηάκε δελ εέλαη κφλνλ Ϋλαο ηξφπνο ζθΫςεο πνπ 

πεξηνξέδεηαη ζηε δηαρεέξηζε ηνπ ηζρχνληνο ζεηηθνχ δηθαένπ, αιιΪ φηη εέλαη θαη κέα θνηλσληθά 

επηζηάκε, πνπ Ϋρεη σο ζηφρν ηε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ δσάο. ΓηΪξθεηα: 2005-2008. 

ην πξφγξακκα ζπκκεηεέραλ επηΪ θνηηεηΫο, ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο κεηαπηπρηαθνέ, θαη πΫληε 

εμσηεξηθνέ ζπλεξγΪηεο απφ πεδέα νκφξσλ επηζηεκψλ. 

 vi. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ II - ΔΝΗΥΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

ΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ» κε ηέηιν: «Γελεαινγέα ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκΪησλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πληΪγκαηνο». 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: ΑλδξΫαο ΥΫικεο. 
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Σν πξφγξακκα εέρε σο ζηφρν λα αλαδεηεζνχλ νη ηζηνξηθΫο θαηαβνιΫο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκΪησλ, φπσο απηΪ απνηππψζεθαλ ζην ηκάκα ΗΗ ηνχ Δπξσπατθνχ πληΪγκαηνο. ην 

πιαέζην ηάο Ϋξεπλαο απηάο ζπγθεληξψζεθαλ θαη κειεηάζεθαλ βαζηθΫο ηζηνξηθΫο πεγΫο απφ ηελ 

αξραηνειιεληθά θαη ξσκατθά γξακκαηεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζε ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. ΓηΪξθεηα: 

2005-2006. 

 vii. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ» κε ηέηιν: «ςεηο εζληθνχ, Δπξσπατθνχ θαη 

Γηεζλνχο Γηθαένπ ζε ζρΫζε κε ηε δεκνζένπ ραξαθηάξα πεξηβαιινληηθά επζχλε θαη ηελ 

αλφξζσζε ηεο πεξηβαιινληηθάο δεκέαο» (ΚΑ: 70/3/8014). 

Δπηζηεκνληθά ππεχζπλε: Μαξέα ΓαβνπλΫιε. 

ΜΫιε εξεπλεηηθάο νκΪδαο: Γ. Γειιάο (επέθνπξνο θαζεγεηάο δεκνζένπ δηθαένπ), 

Μ. ΚνπζθνπλΪ (ιΫθηνξαο επξσπατθνχ δηθαένπ), Β. Μεξηηθνπνχινπ, Ζ. ΠιαθνθΫθαινο, 

Μ. ΠεξΪθεο (ππνςάθηνη δηδΪθηνξεο). 

ην πξφγξακκα απηφ, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνο Ϋξεπλα αληηθεηκΫλνπ άηαλ ν 

δηαζπλνξηαθφο θαη ζπρλΪ πιαλεηηθφο ραξαθηάξαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνζβνιψλ, ν νπνένο 

γελλΪ δεηάκαηα εμεχξεζεο θαη απφδνζεο ηεο επζχλεο, θαζψο θαη επηκεξηζκνχ ηνπ βΪξνπο 

απνθαηΪζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ θφζηνπο, ησλ πξνζβνιψλ απηψλ. Ζ θαηαλνκά 

απηά απνηειεέ ηαπηφρξνλα πξνυπφζεζε θαη αλαγθαέν ζχλδεζκν πξνο ηε δεκνζένπ δηθαένπ 

επζχλε γηα πεξηβαιινληηθά δεκέα, ζηελ νπνέα εληΪζζεηαη θαηΪ θχξην ιφγν αθελφο ε αζηηθά 

επζχλε ησλ δεκνζέσλ θνξΫσλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ, Ϋλαληη ησλ πξνζψπσλ πνπ ζέγνληαη απφ 

ηελ πξνζβνιά ησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ ιφγσ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ησλ θνξΫσλ 

απηψλ, αθεηΫξνπ ε εηδηθά επζχλε ηνπ θνξΫα, ηδησηηθνχ ά δεκνζένπ ραξαθηάξα, ν νπνένο 

πξνθαιεέ πεξηβαιινληηθά δεκέα πξνο απνθαηΪζηαζε ηεο δεκέαο απηάο. Σα δεηάκαηα απηΪ 

εκθαλέδνληαη κε επηηαθηηθφ πιΫνλ ηξφπν ελφςεη ησλ πξφζθαησλ εμειέμεσλ ζε δηεζλΫο θαη 

επξσπατθφ επέπεδν, ηδέσο κε ηελ Ϋθδνζε ηεο Οδεγέαο 2004/35 γηα ηελ πεξηβαιινληηθά επζχλε 

θαη ηηο εξγαζέεο ηεο Δπηηξνπάο Γηεζλνχο Γηθαένπ ζην ρψξν απηφ. Ζ αλΪδεημε ηεο ζρΫζεο 

κεηαμχ επξσπατθνχ, δηεζλνχο θαη εζσηεξηθνχ δηθαένπ σο πξνο ηελ πεξηβαιινληηθά επζχλε 

ππάξμαλ ε βΪζε θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξΪ ηνπ Ϋξγνπ. 

 viii. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΘΔ.ΦΤΛ.Η» (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ), ΜΫηξν 2.2, «Αλακφξθσζε 

ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ – Γηεχξπλζε ΣξηηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο», ΔλΫξγεηα 2.2.2. 

«Οινθιάξσζε ηεο δηεχξπλζεο θαη αλακφξθσζεο ησλ ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ, Καηεγνξέα 

ΠξΪμεσλ 2.2.2.α. «Αλακφξθσζε Πξνπηπρηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ», ΠξΪμε 

«Αλακφξθσζε Πξνπηπρηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ πνπδψλ ΔΚΠΑ». 

 ix. Τπφ εμΫιημε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΚΑΠΠΟΓΗΣΡΗΑ» (ρξεκαηνδνηνχκελν απφ 

ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλ/κένπ Αζελψλ) κε ηέηιν: «ΠξνζβνιΫο θαη Πξνζηαζέα ηεο Πνιηηηζηηθάο 

ΚιεξνλνκηΪο». 

Δπηζηεκνληθά ππεχζπλε: Μαξέα Κξαληδηψηε. 

ην πξφγξακκα ζπκκεηΫρνπλ ηΫζζεξηο πξνπηπρηαθνέ, Ϋλαο ππνςάθηνο δηδΪθηνξαο, θαη κηα 

εμσηεξηθφο ζπλεξγΪηεο. 

 x. Τπφ εμΫιημε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΚΑΠΠΟΓΗΣΡΗΑ» (ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηνλ 

ΔΛΚΔ) κε ηέηιν: «Γπζιεηηνπξγέεο θαηΪ ηελ απνλνκά δηθαηνζχλεο αλάιηθσλ παξαβαηψλ».  

Δπηζηεκνληθά ππεχζπλε: Μαξέα Κξαληδηψηε. 
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ην πξφγξακκα ζπκκεηΫρνπλ πΫληε πξνπηπρηαθνέ θνηηεηΫο θαη δχν κεηαπηπρηαθνέ. 

 xi. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΗΗ» (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ) κε ηέηιν: «Σαπηφηεηα θαη 

Δηεξφηεηα ζε ΠαξαδνζηαθΪ θαη χγρξνλα ΓηθατθΪ πζηάκαηα» 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Κ. Παπαγεσξγένπ (Αλ. Καζεγεηάο Φηινζνθέαο ηνπ Γηθαένπ) 

ΜΫιε Δξεπλεηηθάο ΟκΪδαο: Φ. Βαζηιφγηαλλεο (ΛΫθηνξαο Φηινζνθέαο ηνπ Γηθαένπ), 

Β. ΒνπηζΪθεο (ΛΫθηνξαο Φηινζνθέαο ηνπ Γηθαένπ), Κ. ΚνπθνπδΫιεο, Γ. Κπξέηζεο, 

Ν. ηπιηαλέδεο, Β. Υξάζηνπ. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο Ϋξεπλαο άηαλ, κΫζσ κηαο ζχλζεηεο ελλνηνινγηθάο δηεξεχλεζεο, φπσο 

θαη Ϋξεπλαο ηνπ εκπεηξηθνχ ππνβΪζξνπ θξέζηκσλ θαη ζεκειησδψλ γηα ην δηθατθφ ζχζηεκα 

ελλνηψλ, λα αλαδεηρζεέ Ϋλαο θνηλφο, ελλνηνινγηθφο, αμηαθφο, αιιΪ θαη ελ κΫξεη εκπεηξηθφο ά 

ζεζκηθφο ππξάλαο ησλ παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλσλ δηθαηηθψλ ζπζηεκΪησλ ηδέσο σο πξνο 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εηεξφηεηαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θαη ζε ζηελά ζπλΪθεηα κε ηελ αλσηΫξσ 

πξνβιεκαηηθά θαη κε ηα γλσζηηθΪ δηαθΫξνληα ησλ εξεπλεηψλ, επειΫγεζαλ νξηζκΫλεο θνκβηθΫο 

Ϋλλνηεο, επέ ησλ νπνέσλ εδξΪδεηαη ην δηθαηηθφ ζχζηεκα θαη ε Ϋλλνηα ηνπ δηθαένπ (ζεηηθφ δέθαην, 

δηθαηψκαηα, απηνλνκέα, ζπλαέλεζε, δηθαηνζχλε, δηΪινγνο - δηαβνχιεπζε, νξζφο ιφγνο, 

δεκφζηνο ιφγνο, απνδνρά, δέθαηνο πφιεκνο). Οη αλσηΫξσ Ϋλλνηεο, απνηεινχλ νπζηψδε 

ραξαθηεξηζηηθΪ ά εθθΪλζεηο ηεο Ϋλλνηαο ηνπ δηθαένπ θαη, νπσζδάπνηε, ηεο ππεξβαηνινγηθάο 

ηνπ ελλνέαο. ΜΫζσ ηεο αλΪιπζεο απηνχ ελφο θνηλνχ ελλνηνινγηθνχ ππξάλα, αλαδεέρζεθε ε 

θαζνιηθφηεηα (universality) αιιΪ θαη, ελ κΫξεη, ε δηηζηνξηθφηεηα ηνπ δηθαηηθνχ ππνθεηκΫλνπ, πνπ 

παξΫρεη ζην δηθαηηθφ ζχζηεκα ηε δπλαηφηεηα δηα-πνιηηηζκηθάο πξναζπέζεσο ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκΪησλ θαη ειεπζεξηψλ, θαη Ϋιινγεο αληηκεησπέζεσο ηεο «εηεξφηεηαο», αλεμαξηάησο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ «ζθαηξψλ 

δξΪζεο» (θχιν, ειηθέα, ρξψκα, ζξεζθεέα, γιψζζα, άζε/Ϋζηκα, πνιηηηζκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, 

γεσγξαθηθά πξνΫιεπζε θιπ) ηνπ δηθαηηθνχ ππνθεηκΫλνπ. Απηά ε «ηαπηφηεηα ελ εηεξφηεηη» ηνπ 

δηθαηηθνχ ππνθεηκΫλνπ θαη ν επαθφινπζνο ζεβαζκφο ηεο εηεξφηεηαο αλαδεέρζεθαλ  σο 

ελνπνηεηηθΪ ζηνηρεέα ηνπ δηθαηηθνχ ζπζηάκαηνο (θαη φρη σο ζηνηρεέα πνπ ζα Ϋζεηαλ ζε θέλδπλν 

ηελ ελφηεηΪ ηνπ). Ζ Ϋξεπλα νινθιεξψζεθε θαη ηα παξαδνηΫα ηεο απνηεινχζαλ  δεκνζηεχζεηο 

εξγαζηψλ ζε ειιεληθΪ θαη μΫλα επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ. 

 xii. Eξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΚΑΠΠΟΓΗΣΡΗΑ» (ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηνλ ΔΛΚΔ) κε 

ηέηιν: «Σν χςνο ησλ επηδηθαζζΫλησλ πνζψλ εζηθάο βιΪβεο θαηΪ ηε λνκνινγέα ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαζηεξέσλ ησλ εηψλ 1987-2007» (ΚΑ: 70/4/4736). 

Δπηζηεκνληθά ππεχζπλε: Δπγελέα Γαθνξψληα. 

ΓηΪξθεηα: 2006-2007. 

ην πξφγξακκα ζπκκεηεέρε σο ζπλεξγΪηεο Ϋλαο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηάο ηνπ Αζηηθνχ 

Γηθαένπ θαη κέα ππνςεθέα δηδΪθηνξαο. 

 xiii. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Καπνδέζηξηαο» (ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηνλ ΔΛΚΔ) κε 

ηέηιν: «πγγξαθά εγρεηξηδένπ γηα ην ΓηεζλΫο Γέθαην ηνπ ΠεξηβΪιινληνο» (ΚΑ: 70/4/9821).  

Δπηζηεκνληθά ππεχζπλε: Μαξέα ΓαβνπλΫιε. ΓηΪξθεηα: 2009-2010. 

πκκεηνρά: Σξεηο πξνπηπρηαθνέ θνηηεηΫο, ηξεηο κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο, θαη δχν ππνςάθηνη 

δηδΪθηνξεο. 
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 xiv. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «EQUAL II», ΦνξΫαο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ 

ΠΟΡΧΝ - ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ηέηινο: «Θεζκηθά θαηνρχξσζε 

επΫιηθησλ κνξθψλ ηεο ζρΫζεο απαζρφιεζεο – ζπληαμηνδφηεζεο». 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Κσλζηαληέλνο Κξεκαιάο. ΓηΪξθεηα: 2006-2008. 

πκκεηνρά: Γχν πξνπηπρηαθνέ θνηηεηΫο, πΫληε κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο θαη ηξεηο ππνςάθηνη 

δηδΪθηνξεο. 

 xv. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ II  - ΔΝΗΥΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

ΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ», ηνπ ηκάκαηνο Ννκηθάο ηνπ Δ.Κ.Π.Α. ζηελ εξεπλεηηθά νκΪδα κε ζΫκα 

«Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα & Αξραηφηεηα» θαη δηελεξγεζεέζα Ϋξεπλα κε ζΫκα «Γελεαινγέα ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκΪησλ ηνπ Δπξσπατθνχ πληΪγκαηνο, ΜΫξνο1ν, Διιεληθά θαη Ρσκατθά 

αξραηφηεηα». 

Δπηζηεκνληθά ππεχζπλνο: Ηνπιέα Βειηζζαξνπνχινπ – ΚαξΪθσζηα. 

πκκεηνρά: Δμσηεξηθνέ ζπλεξγΪηεο θαη Ϋλαο κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηάο. 

 xvi. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Καπνδέζηξηαο» κε ηέηιν: «Γεκηνπξγέα Γηεπηζηεκνληθνχ 

Λεμηθνχ Βαζηθψλ φξσλ Πνιηηηθάο Φηινζνθέαο, Φηινζνθέαο θαη Θεσξέαο ηνπ Γηθαένπ» (ΚΑ 

70/4/7648). 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Κσλζηαληέλνο Παπαγεσξγένπ. 

πκκεηνρά: Δμσηεξηθνέ ζπλεξγΪηεο θαη πΫληε θνηηεηΫο – εξεπλεηΫο. Έηνο νινθιάξσζεο: 

2007. 

 xvii. Έξγν «πιινγά ηεο λνκνινγέαο ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξέσλ κε ζΫκα ηηο αζηηθΫο 

αμηψζεηο ησλ ηδησηψλ θαηΪ ηνπ δεκνζένπ» ζην πιαέζην ηνπ Δ.Π. «Πνιηηεέα» κε Δξγνδφηε ην  

Διιεληθφ Γεκφζην θαη αλΪδνρν ην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Γηθνλνκηθψλ Μειεηψλ.  

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Ν. Κιακαξάο. Πεξένδνο: ΜΪξηηνο-ΓεθΫκβξηνο 2006. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπΪλσ, ε παξνπζέα ηνπ Σκάκαηνο Ννκηθάο εέλαη Ϋληνλε ζηα 

ειιεληθΪ θαη επξσπατθΪ εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα. Σα ζΫκαηα ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ Ϋξγσλ εέλαη 

πξσηφηππα, επέθαηξα θαη ζε Ϊκεζε ζχλδεζε κε ηελ θνηλσληθά, ηελ πνιηηηθά θαη ηελ νηθνλνκηθά 

δσά. Αλαδεηθλχνπλ ηελ Ϊξξεθηε ζρΫζε κεηαμχ ηεο λνκηθάο επηζηάκεο θαη ησλ ζεζκψλ εθεέλσλ, 

ησλ νπνέσλ ε ιεηηνπξγέα Ϋρεη Ϊκεζν αληέθηππν ζηελ πνηφηεηα δσάο ηνπ πνιέηε θαη ζηε 

δξαζηεξηφηεηΪ ηνπ εληφο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 ΜεγΪιε ζπκκεηνρά παξαηεξεέηαη ζηα εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη απφ κε κΫιε ΓΔΠ, 

δειαδά απφ ππνςεθένπο δηδΪθηνξεο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηΫο.  Ζ Ϋληαμε ησλ ηειεπηαέσλ 

ζηελ εξεπλεηηθά δσά ηνπ παλεπηζηεκένπ θαη ε αμηνπνέεζε ηεο πνιχηηκεο πξνζθνξΪο ηνπο δηα 

κΫζνπ ηεο Ϋξεπλαο απνηεινχλ ζεκειηψδεηο αξρΫο ηνπ Ννκηθνχ Σκάκαηνο. ΜΫζσ ησλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ δέλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηηθψλ 

απνιαβψλ, Ϋζησ θαη ζπκβνιηθψλ, πξνο ηνπο κε απνξξνθεκΫλνπο απφ ηελ αγνξΪ εξγαζέαο 

αθφκα θνηηεηΫο ηεο ρνιάο, αθνχ νη πφξνη ηνπ Σκάκαηνο εέλαη θαηΪ ηα Ϊιια πεξηνξηζκΫλνη.  

ΓηαζΫζηκεο εξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο 
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Οη εξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο ηνπ Σκάκαηνο αθνξνχλ αθελφο ζηελ εηάζηα ρξεκαηνδφηεζε 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ απφ ηνλ ΔΛΚΔ θαη αθεηΫξνπ ζηελ ζπλχπαξμε θαη 

ιεηηνπξγέα ζην Σκάκα ηνπ Δξγαζηεξένπ Δθπαηδεπηηθάο Σερλνινγέαο, ην νπνέν εέλαη ζηε δηΪζεζε 

φισλ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ππνζηεξέδεη ηελ νπνηαδάπνηε εξεπλεηηθά πξφηαζε, ηνπ δεηεζεέ. 

ΔπηζηεκνληθΫο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκάκαηνο θαηΪ ηελ 

ηειεπηαέα πεληαεηέα 

Ζ παξαγσγά επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ απφ ηα κΫιε ηνπ Σκάκαηνο Ννκηθάο θαηΪ ηελ 

ηειεπηαέα πεληαεηέα (2004-2009) θαέλεηαη ζηνπο παξαθΪησ πέλαθεο θαη‘ Ϋηνο, βαζκέδα 

θαζεγεηά θαη ΣνκΫα, Ϋπεηηα απφ ζηνηρεέα πνπ θαηΫζεζαλ ηα έδηα ηα κΫιε ΓΔΠ. Σν εξεπλεηηθφ 

Ϋξγν ζπλέζηαηαη ζε βηβιέα / κνλνγξαθέεο, Ϊξζξα ζε επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ, θεθΪιαηα ζε 

ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα. 

Ο αξηζκφο εηεξναλαθνξψλ ηνπ Σκάκαηνο ζηΪζεθε αδχλαην λα θαζνξηζζεέ, ιφγσ ηεο 

Ϋιιεηςεο ππνδνκάο απφ πιεπξΪο εθδνηηθψλ νέθσλ, αιιΪ θαη ηνπ Παλεπηζηεκένπ γηα ηελ 

θαηαγξαθά ησλ επηκΫξνπο εηεξναλαθνξψλ. 

Ζ παξαγσγά επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ θαη αλαθνηλψζεσλ απφ ηα κΫιε ηνπ Σκάκαηνο 

Ννκηθάο θξέλεηαη ηδηαηηΫξσο ηθαλνπνηεηηθά θαη Ϋρεη ηφζν εζληθά φζν θαη δηεζλά δηΪζηαζε. Σν 

εξεπλεηηθφ απηφ Ϋξγν δεκνζηεχεηαη θαη θαζέζηαηαη γλσζηφ ζηελ αθαδεκατθά θαη φρη κφλν 

θνηλφηεηα δηα κΫζνπ ειιεληθψλ θαη μΫλσλ εθδνηηθψλ νέθσλ, ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθά, νη 

νπνένη εέλαη αλαγλσξηζκΫλνπ θχξνπο απφ ηε δηεζλά επηζηεκνληθά θνηλφηεηα.  

Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο αλά έηνο 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Βηβιέα / Μνλνγξαθέεο 40 29 50 52 55 

Άξζξα ζε επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ 15

0 

15

3 

13

6 

16

6 

137 

ΚεθΪιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο 56 86 69 80 118 

Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα 88 94 11

3 

13

1 

144 

Αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ 10

6 

11

2 

11

2 

11

9 

116 

Βαζκόο αλαγλώξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα από ηξίηνπο  

Ζ ζεκαληηθά αλαγλψξηζε ηεο Ϋξεπλαο θαη ηνπ Ϋξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο 

εηεξναλαθνξΫο ζηα Ϋξγα ηνπο, ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο ζε δηεζλά πεξηνδηθΪ θαη πξαθηηθΪ δηεζλψλ 

ζπλεδξέσλ, θαζψο θαη απφ ηηο ζπκκεηνρΫο ηνπο ζε πνιιΫο επηζηεκνληθΫο επηηξνπΫο.  

Βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ/ζπνπδαζηώλ ζηελ έξεπλα 

ηε κεγΪιε πιεηνςεθέα ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ά ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ 
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Ϋρνπλ εθπνλεζεέ ζην Σκάκα, ηα απνηειΫζκαηΪ ηνπο Ϋρνπλ δεκνζηεπζεέ ζε εμαηξεηηθΪ πεξηνδηθΪ 

ά ζπλΫδξηα, ελψ απφ θΪζε δηαηξηβά πξνθχπηνπλ αξθεηΫο επηζηεκνληθΫο δεκνζηεχζεηο. ΠνιιΫο 

θνξΫο νιφθιεξε ε δηαηξηβά εθδέδεηαη σο βηβιέν, κε επεξγεηηθΪ απνηειΫζκαηα γηα ηελ εμΪπισζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ (βηβιηνθξηζέεο, βξαβεέα, βηβιηνζάθεο).  

ΓεληθΪ, ην επέπεδν ησλ δηαηξηβψλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ηνπ Σκάκαηνο 

αμηνινγεέηαη σο πνηνηηθφ, επαξθΫο θαη ζχγρξνλν. ΟξηζκΫλνη απφ ηνπο δηδΪθηνξεο ηνπ Σκάκαηνο 

Ννκηθάο δηαθξέλνληαη ζε ειιεληθφ αιιΪ θαη δηεζλΫο επέπεδν, θαη θαηΪ θαλφλα θαηΫρνπλ ζΫζεηο 

επζχλεο ζε εγρψξηνπο θαη εμσζπλνξηαθνχο ζεζκνχο, φπσο θαζεγεηΫο παλεπηζηεκένπ ζηελ 

ΔιιΪδα ά ην εμσηεξηθφ, ζηειΫρε θαη ζχκβνπινη αλεμαξηάησλ αξρψλ, αλψηαηνη δηθαζηΫο θιπ. 

Σημανηικέρ επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ  

Οη εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο ηνπ Σκάκαηνο αθνξνχλ επαθΫο κε ζπλαθά ηκάκαηα ηεο 

ΔιιΪδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη κε νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα θαη δεκφζηνπο θνξεέο. Οη 

ζπλεξγαζέεο απηΫο θξέλνληαη ηθαλνπνηεηηθΫο. 

Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος Τμήμαηορ διακπίζειρ  

Σφζν ηα κΫιε ηεο εξεπλεηηθάο θνηλφηεηαο ηνπ Σκάκαηνο Ννκηθάο (πξνπηπρηαθνχ θαη 

κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο, δηδΪθηνξεο, κΫιε ΓΔΠ), φζν θαη ην Ϋξγν πνπ παξΪγεηαη ζε επέπεδν 

αηνκηθφ ά ζπιινγηθφ, εέλαη πξσηνπφξν, πξσηφηππν θαη επεξγεηηθφ γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ. 

ΠξΪγκαηη, ε Ϋξεπλα πνπ παξΪγεηαη ζην Σκάκα Ννκηθάο ζπκβΪιιεη ζε νξζφηεξεο θαη 

δηθαηφηεξεο ξπζκέζεηο ησλ ελλφκσλ ζρΫζεσλ απφ ην ΝνκνζΫηε, θαη δηακνξθψλεη ιχζεηο 

ζχγρξνλεο θαη ζε Ϊκεζε ζχλδεζε κε ηνλ θφζκν, φζνλ αθνξΪ ηα δηαζπλνξηαθΪ πξνβιάκαηα. 

ΔμΪιινπ ζπληζηΪ βΪζε γηα πην νινθιεξσκΫλε θαη πξννδεπηηθά απνλνκά ηεο δηθαηνζχλεο, 

απνηειψληαο εθαιηάξην γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ζθΫςεο ηνπ λνκνζΫηε θαη ηνπ δηθαζηά.  

Σν εξεπλεηηθφ Ϋξγν πνπ παξΪγεηαη ζην Σκάκα Ννκηθάο δηαθξέλεηαη γηα ηε γεθχξσζε ησλ 

λνκηθψλ πνιηηηζκψλ πνπ επηηπγρΪλεη, θαη ηνπνζεηεέ ηε Υψξα καο αλΪκεζα ζηηο πξσηνπφξεο, 

φζνλ αθνξΪ ηε λνκνζεηηθά πξσηνβνπιέα ζε δηεζλεέο νξγαληζκνχο θαη ηελ εχξεζε ιχζεσλ ζε 

δηεζλά fora. 

Δέλαη επφκελν, ιφγσ ησλ παξαπΪλσ, νη εξεπλεηΫο παληφο ηέηινπ ά ειηθέαο ηνπ Σκάκαηνο λα 

αλαγλσξέδνληαη θαη λα δηαθξέλνληαη γηα ηελ πξσηνβνπιέα ηνπο, ηελ πνηφηεηα θαη ην εχξνο ηνπ 

Ϋξγνπ ηνπο, θαη ηε δηΪζεζά ηνπο γηα δηεπηζηεκνληθά θαη δηαπαλεπηζηεκηαθά ζπλεξγαζέα.  

Καηλνηνκηεο 

Ήδε, ζηνλ ΣνκΫα Γηεζλψλ πνπδψλ ιεηηνπξγεέ απφ δεθαεηέαο ζπγθξνηεκΫλα Γηδαθηνξηθφ 

ρνιεέν, ζην πιαέζην ηνπ νπνένπ ππνςάθηνη δηδΪθηνξεο παξνπζηΪδνπλ, ζε ηαθηΪ ρξνληθΪ 

δηαζηάκαηα, εθζΫζεηο πξνφδνπ. 

Ζ ιεηηνπξγέα ησλ «ζρνιεέσλ» απηψλ Ϋρεη δηηηφ ζθνπφ: αθελφο ηελ ελέζρπζε ησλ ππνςεθέσλ 

δηδαθηφξσλ κε πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ Ϊπηνληαη ηφζν ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκΫλνπ, φζν 

θαη ηεο κεζνδνινγέαο ηεο Ϋξεπλαο, θαη αθεηΫξνπ ηελ ςπρνινγηθά ηνπο ζηάξημε, ψζηε λα κελ 

εγθισβέδνληαη ζε κέα ςπρνινγέα απνκφλσζεο, θέλδπλνο πνπ ππΪξρεη γεληθΪ ζην ειιεληθφ 

παλεπηζηάκην, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθάο αδπλακέαο λα ρξεκαηνδνηάζεη ηελ εξγαζέα ησλ 

ππνςεθέσλ δηδαθηφξσλ εληφο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ θαη λα ηνπο απνξξνθάζεη ζηελ 
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αθαδεκατθά δσά. 

 

 4. ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ  

Σν Σκάκα ελζαξξχλεη γεληθΪ ηελ εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ, δηαζΫηνληαο 

εξγαζηάξηα (κε εγθεθξηκΫλνπο θαλνληζκνχο), ππνινγηζηΫο, εηδηθφ ινγηζκηθφ, βΪζεηο δεδνκΫλσλ, 

πςειΫο δαπΪλεο γηα εκπινπηηζκφ ηεο βηβιηνζάθεο,πιΫνλ ηεο ζχλδεζεο ζην HEAL-Link πνπ 

παξΫρεη ην Παλεπηζηάκην. 

ΑλΪγθεο γηα ηδηαέηεξεο ππνδνκΫο κΫρξη ζηηγκάο δελ Ϋρνπλ εκθαληζηεέ θαη ηα εξγαζηάξηα 

ππνινγηζηψλ (unix, pc) δηαηέζεληαη γηα ππνινγηζκνχο πξνζνκνέσζεο ά γηα ππνινγηζκνχο 

κεγΪιεο θιέκαθαο. Δπέζεο αξθεηΪ κΫιε ΓΔΠ δηεθπεξαηψλνπλ ηελ ΫξεπλΪ ηνπο κΫζσ 

πξνγξακκΪησλ πνπ δηαρεηξέδεηαη ν ΔΛΚΔ 

 Έλα εξεπλεηηθφ εξγαζηάξην κε 4 ζπζηάκαηα Unix 10εηέαο. 

 Έλα εξγαζηάξην 20 ζΫζεσλ (pc) απνθιεηζηηθΪ γηα ρξάζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ πνπ πεξηΫρεη ζπλδΫζεηο ζε βΪζεηο δεδνκΫλσλ θαη εγθαηαζηΪζεηο εηδηθψλ 

παθΫησλ ινγηζκηθνχ γηα νηθνλνκεηξέα θαη ππνινγηζκνχο. Σν εξγαζηάξην ρξεζηκνπνηεέηαη 

θαη εθπαηδεπηηθΪ, αιιΪ θαη γηα ηηο εξεπλεηηθΫο αλΪγθεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

Σα εξγαζηάξηα ππνινγηζηψλ PC αλαλεψλνληαη αλΪ ηεηξαεηέα, πεξέπνπ. 

πληεξνχληαη δχν θνξΫο ην Ϋηνο θαη ηεινχλ ππφ ζπλερά επέβιεςε γηα ηε ζσζηά  

ιεηηνπξγέα ηνπο 

 Ζιηθέα ζπζηεκΪησλ Unix: 10 ρξφληα 

 Ζιηθέα ινγηζκηθνχ Fortran: 5 Ϋσο 9 ρξφληα, εμαξηψκελνπ απφ ην παθΫην 

 Ζιηθέα ινγηζκηθνχ SAS: αλαλεψλεηαη εηεζέσο απφ ην Παλεπηζηάκην 

 Ζιηθέα ινγηζκηθνχ SPSS: αλαλεψλεηαη εηεζέσο απφ ην Παλεπηζηάκην 

 Ζιηθέα ινγηζκηθνχ Matlab: αλαλεψλεηαη ηαθηηθΪ 

 Ζιηθέα ινγηζκηθνχ MAPLE: 4 ρξφληα 

ΤπΪξρνπλ αλΪγθεο επηθαηξνπνέεζεο, ηδηαέηεξα γηα ην ινγηζκηθφ 

ΤπΪξρνπλ εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο: 

 ΓΔΔ (Παξαηεξεηάξην Φηψρεηαο) 

 ΣξΪπεδα ηεο ΔιιΪδνο, ΓΓΔΣ (ΠΔΝΔΓ) 

Έρνπλ απνλεκεζεέ ζε κΫιε ηνπ Σκάκαηνο δηαθξέζεηο θαη βξαβεέα εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ: Best 

Student Paper Award of the 2007 International Conference of Computational Statistics and 

Data Engineering. Best Paper Award of the 2008 International Conference of Computational 
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Statistics and Data Engineering. Proceedings of the World Congress on Engineering 2008,  

Imperial College, London, U.K. 

Έρνπλ απνλεκεζεέ απφ Ϊιια ηδξχκαηα ζε κΫιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκάκαηνο ηηκεηηθνέ ηέηινη: 

University College London (UCL), Department of Computer Science. The title of Honorary 

Research Fellow (Visiting 

Ζ ζπκκεηνρά ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο ζηελ δεκφζηα δσά ηεο ρψξαο εέλαη έζσο 

κνλαδηθά κεηαμχ φισλ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ΣκεκΪησλ ηεο ρψξαο καο. ΜΫιε ΓΔΠ ηνπ 

Σκάκαηνο Ϋρνπλ ιΪβεη πςειΫο δεκφζηεο ζΫζεηο, ζηελ ΚπβΫξλεζε, ζε Γηεζλεέο Οξγαληζκνχο, ζε 

Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο ηεο ρψξαο. Δπέζεο, πνιιΪ κΫιε ΓΔΠ ζπλερέδνπλ λα ζπλεξγΪδνληαη 

ελεξγΪ κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξεέο παξΪγνληαο ζεκαληηθφ Ϋξγν.  

 

 5. ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ  

  Σν Σκάκα Ϋρεη ζπκβΪιεη ζε κεγΪιν βαζκφ ζηελ πξσηνγελά Ϋξεπλα. Έκθαζε δέδεηαη 

αθελφο ζηελ πινπνέεζε εξεπλεηηθψλ Ϋξγσλ θαη πξνγξακκΪησλ κε αθελφο ηε ζπκκεηνρά θαη 

πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ππνςεθέσλ δηδαθηφξσλ θαη, αθεηΫξνπ, ηελ 

παξνπζέαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ ζε δηεζλά ζπλΫδξηα θαη επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ κε θξηηΫο. 

εκαληηθφ Ϋξγν ζηελ πξναγσγά ηεο πξσηνγελνχο Ϋξεπλαο πξνζθΫξνπλ ηα εξεπλεηηθΪ 

εξγαζηάξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ αηγέδα ηνπ Σκάκαηνο, ησλ νπνέσλ ην Ϋξγν παξνπζηΪδεηαη 

αλαιπηηθΪ παξαθΪησ. Δπέζεο, κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋθδνζε δηεζλψλ ά 

ειιεληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. 

ΚαηΪ ην αθ. Ϋηνο 2009-2010, αξθεηΪ κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο ζπκκεηεέραλ, σο επηζηεκνληθνέ 

ππεχζπλνη ά κΫιε εξεπλεηηθψλ νκΪδσλ, ζηελ πινπνέεζε εξεπλεηηθψλ Ϋξγσλ πνπ εληΪζζνληαλ 

ζε επξχηεξα εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα. πλνιηθΪ ην Σκάκα ζπκβΪιιεη ελεξγΪ θαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηελ εξεπλεηηθά δηαδηθαζέα ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, 

γεγνλφο ην νπνέν θαηαδεηθλχεηαη επέζεο απφ ηελ εκπινθά ησλ κειψλ ηνπ ζηε δηεχζπλζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ ηεο ρψξαο.  

Τπφ ηελ αηγέδα ηνπ Σκάκαηνο ιεηηνπξγνχλ ηα θΪησζη εξεπλεηηθΪ εξγαζηάξηα:  

1. Δξγαζηάξην Πνιηηηθάο Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΫζσλ Πιεξνθφξεζεο 

2. Δξγαζηάξην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

3. Δξγαζηάξην Διιεληθάο Πνιηηηθάο 

4. Δξγαζηάξην Δπξσπατθάο Δλνπνέεζεο θαη Πνιηηηθάο 

5. Δξγαζηάξην ΜειΫηεο Διιελνγεξκαληθψλ ρΫζεσλ 

6. Δξγαζηάξην ΜειΫηεο ηεο ΜεηαλΪζηεπζεο θαη ηεο ΓηαζπνξΪο 

7. ΚΫληξν Καλαδηθψλ πνπδψλ 

8. ΚΫληξν Jean Monnet ζηελ Δπξσπατθά Πνιηηηθά θαη Γηπισκαηέα 

Ζ ζπκκεηνρά ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηε δηεζλά επηζηεκνληθά δσά εέλαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθά, ηδέσο 
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γηα Ϋλα Σκάκα πνπ πεξηιακβΪλεη θαη ΣνκΫα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ. Ζ δηαξθάο 

επαθά κε ηε δηεζλά επηζηεκνληθά θνηλφηεηα, ε απνθπγά ηεο εζσζηξΫθεηαο πνπ ραξαθηεξέδεη 

πνιινχο ηνκεέο ηεο δεκφζηαο δσάο ζηελ ΔιιΪδα, απνηεινχλ φξνπο γηα ηελ επηζηεκνληθά 

επηβέσζε ελφο παλεπηζηεκηαθνχ Σκάκαηνο ζε κηα επνρά Ϋληνλνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ.  

Ζ ζπιινγά ζηνηρεέσλ κΫζσ ηεο ζπκπιάξσζεο ησλ απνγξαθηθψλ δειηέσλ απφ θΪζε κΫινο 

ΓΔΠ θαηΫδεημε κηαλ εηθφλα πινχζηαο θαη πνιπζρηδνχο δηεζλνχο επηζηεκνληθάο ζπλεξγαζέαο ά 

παξνπζέαο. ρεδφλ φια ηα κΫιε ηνπ Σκάκαηνο πνπ ζπκπιάξσζαλ ην απνγξαθηθφ δειηέν Ϋρνπλ 

πινπζηφηαηε, αθφκε θαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθά ζπκκεηνρά ζε δηεζλεέο νξγαληζκνχο (Δπξσπατθά 

Έλσζε, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θ.Ϊ.), εξεπλεηηθΫο νκΪδεο, ζπληαθηηθΫο επηηξνπΫο δηεζλψλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ (Southeast European and Black Sea Studies, South East European 

Society and Politics, Mediterranean Politics θ.Ϊ.) ά επηκεινχληαη ηελ Ϋθδνζε δηεζλψλ ά 

ειιεληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ (South East European Society and Politics, Διιεληθά 

Δπηζεψξεζε Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο θ.Ϊ.).  

 

6. TMHMA ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΑλαθνξΪ ζε ηδηαέηεξα  ζεκαληηθΫο θαηΪ ηελ Ϊπνςε ηνπ Σκάκαηνο εξεπλεηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο   

ΚαηΪ ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα ζχκθσλα κε ζηνηρεέα πνπ Ϋδσζε κεγΪινο αξηζκφο κειψλ ηνπ 

Σκάκαηνο Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ ά βξέζθνληαη αθφκα ζε δηαδηθαζέα πινπνέεζεο ηθαλφο 

αξηζκφο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηΪ ηα πξνγξΪκκαηα 

ζπληνλέδνληαη ά ζπλδηεπζχλνληαη απφ κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο, ζε Ϊιια ππΪξρεη απιά 

ζπκκεηνρά ηνπο. Οη Ϋξεπλεο απηΫο εληΪζζνληαη ζε επξχηεξα επξσπατθΪ θαη ακεξηθαληθΪ 

εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα (γηα παξΪδεηγκα Ππζαγφξαο Η θαη ΗΗ) θαζψο θαη ζε πξνγξΪκκαηα ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ (Καπνδέζηξηαο, ΔΛΚΔ). ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα εξεπλεηηθΪ 

πξνγξΪκκαηα ηνπ Σκάκαηνο ζπκκεηΫρνπλ επέζεο εμσηεξηθνέ ζπλεξγΪηεο θαη κεηαδηδαθηνξηθνέ 

εξεπλεηΫο. ΤπΪξρεη φπσο γέλεηαη θαλεξφ απφ ηα ζηνηρεέα θαη ηνπο πέλαθεο πνπ αθνινπζνχλ 

πινχζηα ζπκκεηνρά κειψλ ηνπ Σκάκαηνο ζε πξνγξΪκκαηα πνπ γέλνληαη κε ηελ πξσηνβνπιέα 

Παλεπηζηεκέσλ θαη Δξεπλεηηθψλ ηδξπκΪησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ΑλαθΫξνπκε ελδεηθηηθΪ κε επηινγά απφ ηηο εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο κειψλ ησλ 

ηεζζΪξσλ ΣνκΫσλ ηνπ Σκάκαηνο θαη ησλ Δξγαζηεξέσλ ηνπ Σκάκαηνο ηα εμάο:  

-ΔηθνζαεηΫο Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα (1987-2007) γηα θξηηηθά θαη εξκελεπηηθά Ϋθδνζε ησλ 

ζσδφκελσλ Ϋξγσλ ηεο Αξραέαο Κππξηαθάο Γξακκαηεέαο. Γεκνζέεπζε:  ἈλδξΫα Ἰ. Βνζθνῦ, 

Ἀξραέα Κππξηαθὴ Γξακκαηεέα, 1. Πνέεζε Ἐπηθά Λπξηθά Γξακαηηθά 1995 / 20082, ζζ. xxvi + 

595), 2. Ἐπέγξακκα (1997, ζζ. xvi + 490), 3. Πεδνγξαθέα (2002, ζζ. xvi + 653), 4. Ἰαηξηθά 

(2007, ζζ. xvi + 806), Λεπθσζέα (Ίδξπκα ΑλαζηΪζηνο Γ. ΛεβΫληεο). ηα πιαέζηα ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο, κε ζΫκαηα ζρεηηθΪ, Ϋρνπλ ζπληαρζεέ επέζεο ππφ ηελ επνπηεέα ηνπ 4 

δηδαθηνξηθΫο δηαηξηβΫο θαη Ϋρνπλ δεκνζηεπζεέ δεθΪδεο επηζηεκνληθΫο εξγαζέεο.  

-Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ζην Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ γηα ηε δηαζεκαηηθά δηδαζθαιέα θεηκΫλσλ ηεο Αξραέαο Κππξηαθάο 

Γξακκαηεέαο ζε ρνιεέα ΜΫζεο Δθπαέδεπζεο ηεο Κχπξνπ (2009 - ). πληΪζζεηαη άδε, ζε 

ζπλεξγαζέα κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, Αλζνιφγην (γηα ηνπο καζεηΫο θαη ηνπο 

θαζεγεηΫο). 
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-Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο (2004-2009) ζην Πξφγξακκα γηα ηελ Πξαθηηθά Άζθεζε Φνηηεηψλ 

ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηα ηειεπηαέα ρξφληα (πΫξαλ ησλ 1000 Ϋσο ζάκεξα), ππφ εμΫιημε.  

-πλεξγαζέα κε Ϊιια παλεπηζηάκηα (2004-2009), ζην πιαέζην Δξεπλεηηθψλ ΠξνγξακκΪησλ, 

δηδαζθαιέαο, νξγΪλσζεο θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ: κε ηα Παλεπηζηάκηα ΛσδΪλεο 

(Διβεηέαο), Ναλζχ (Γαιιέαο), ΝΪπνιεο (Ηηαιέαο), Κξάηεο, Κχπξνπ.  

-Σν ΓΫιην ζηελ αξραηφηεηα (2004-2009). Σν γΫιην θαη νη ρξάζεηο ηνπ ζηελ Αξραέα, ΜΫζε θαη 

ΝΫα Κσκσδέα, ζην πιαέζην κε ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην Παλεπηζηάκην ΠξνγξΪκκαηνο πνπ 

αθνξΪ ζηελ Ϋξεπλα θαη εξκελεέα ρσξέσλ ζρεηηθψλ κε ην γΫιην ζε νιφθιεξε ηελ αξραέα 

ειιεληθά γξακκαηεέα. ' απηφ ζπκκεηΫρνπλ παλεπηζηεκηαθνέ δηαθφξσλ παλεπηζηεκέσλ θαη κε 

παλεπηζηεκηαθνέ θιαζηθνέ θηιφινγνη. 

     - πκκεηνρά κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπλεξγΪηε ζην Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα 

ηεο Ϋθδνζεο ησλ παπχξσλ ηεο ΠξΪγαο (1993-2009) κε ππεχζπλν ηνλ ηηαιφ θαζεγεηά Rosario 

Pintaudi. 

      - πκκεηνρά ζην Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα (2000-ζάκεξα) «Papyri aus dem 

ptolemaeischen, roemischen und byzantinischen Aegypten» ηεο Απζηξηαθάο Αθαδεκέαο 

Δπηζηεκψλ (Kommission fuer antike Rechtsgeschichte). Σφπνο δηεμαγσγάο: ΒηΫλλε. Γηεχζπλζε 

πξνγξΪκκαηνο απφ ηνλ απζηξηαθφ θαζεγεηά Bernhard Palme. Υξεκαηνδφηεζε απφ ηελ 

Απζηξηαθά Αθαδεκέα Δπηζηεκψλ θαη ην Fonds zur Foerderung der wissenschaftlichen 

Forschung ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο ηεο Απζηξέαο. 

       -Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ Δξεπλεηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο (2001-ζάκεξα) «Έθδνζε 

αλεθδφησλ ειιεληθψλ παπχξσλ απφ ηελ πηνιεκαηθά, ξσκαηθά θαη βπδαληηλά Αέγππην: Έθδνζε 

αλΫθδνησλ παππξηθψλ επηζηνιψλ ηεο απηνθξαηνξηθάο επνράο». Οηθνλνκηθά ελέζρπζε απφ ηνλ 

Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιέσλ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ (Κ.Α. Έξεπλαο: 

70/4/5523). 

      -πκκεηνρά ζην Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα (2005-2009) ηνπ Σκάκαηνο Ηζηνξέαο θαη 

Αξραηνινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ «Δπηινγά πξσηνγελψλ γξαπηψλ πεγψλ γηα ηε 

κεηαθιαζηθά Αξραηφηεηα ζηνλ ρψξν ηεο Αλαηνιηθάο Μεζνγεένπ» (ΔΠΔΑΚ ΗΗ - Ππζαγφξαο ΗΗ. 

Δλέζρπζε Δξεπλεηηθψλ ΟκΪδσλ ζηα Παλεπηζηάκηα). 

     -Τινπνέεζε ΠξνγξΪκκαηνο (2008-ζάκεξα) κε ηέηιν «΄Δθδνζε αλεθδφησλ ειιεληθψλ 

παπχξσλ απφ ηε ζπιινγά ηεο Δζληθάο Βηβιηνζάθεο ηεο Απζηξέαο», ην νπνέν ρξεκαηνδνηεέηαη 

απφ ην ΄Ηδξπκα Παηδεέαο θαη Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ (Αζάλα, ΔιιΪο).  

     -ε ζπλεξγαζέα κε ηνλ Csaba A. La'da (Παλεπηζηάκην ηνπ Kent) πινπνέεζε  ηξηεηνχο 

Δξεπλεηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο (2009 θε) κε ηέηιν «Greeks, Jews and Egyptians: An 

Alphabetically Arranged Tax List of a Multi-Cultural Village in Ptolemaic Egypt (P.Vindob. 

G60514-60518)», ην νπνέν ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηε Βξεηαληθά Αθαδεκέα Δπηζηεκψλ («British 

Academy Research Grant»). 

    -ε ζπλεξγαζέα κε ηνλ θαζεγεηά Fritz Mitthof (Παλεπηζηάκην ηεο ΒηΫλλεο) πινπνέεζε 

Δξεπλεηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο κε αληηθεέκελν ηελ Ϋθδνζε ηεο ζπιινγάο παπχξσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ηεο Βφλλεο, ε νπνέα αξηζκεέ πεξέπνπ 300 θεέκελα. Οη ηφκνη ζα εθδνζνχλ απφ 

ηνλ εθδνηηθφ νέθν Habelt ηεο Βφλλεο. 

    -πλεξγαζέα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ εηαέξνπ ζην Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα (2009 
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θε) ηεο Δζληθάο Βηβιηνζάθεο ηεο Απζηξέαο «ForMuse», ην νπνέν ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην 

Τπνπξγεέν Πνιηηηζκνχ ηεο Απζηξέαο. Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο απφ 

απζηξηαθάο πιεπξΪο ν Καζεγεηάο Bernhard Palme ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο ΒηΫλεο. Αληηθεέκελν 

ηνπ πξνγξΪκκαηνο ν ζρνιηαζκφο θαη ε κειΫηε ησλ θνπηηθψλ ελδπκΪησλ κε ηε βνάζεηα ησλ 

ειιεληθψλ θαη θνπηηθψλ παππξηθψλ πεγψλ ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο θαη ηεο βπδαληηλάο 

επνράο.  

     -πκκεηνρά ζην Πξφγξακκα COST-Action 36. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηεηξαεηνχο 

δηΪξθεηαο (2005-2009) κε ηέηιν ‗Tributary Empires Compared: Romans, Mughals and Ottomans 

in the Pre-Industrial World from Antiquity till the Transition to Modernity‘, ρξεκαηνδνηνχκελν εμ 

νινθιάξνπ απφ ην Δπξσπατθφ Ίδξπκα Δπηζηεκνληθάο Έξεπλαο (European Science 

Foundation-ESF). ηε δηΪξθεηα ηεο ηεηξαεηέαο (Ηνχληνο 2005 - Απξέιηνο 2009) ην πξφγξακκα 

κειΫηεζε κΫζα απφ κηα ζεηξΪ επηζηεκνληθψλ ζπλαληάζεσλ δηΪθνξεο πηπρΫο ηνπ θνηλσληθν -

πνιηηηθνχ θαηλνκΫλνπ ‗Tributary Empires‘, ζηε δηαπνιηηηζκηθά θαη ζηε δηαρξνληθά ηνπ δηΪζηαζε. 

    - Κχξηνο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Γηεηνχο Δξεπλεηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο (2006-2008): Ζ 

Ϋλλνηα θαη ε ιεηηνπξγέα ηεο θαιιηηερληθάο αλαπαξΪζηαζεο  ζηε ινγνηερλέα θαη ηε δσγξαθηθά. 

Υξεκαηνδφηεζε: Παλεπηζηάκην Κχπξνπ. Δμσηεξηθά πλεξγΪηεο: Γξ. Βαζηιηθά ΚαλλειηΪδνπ 

(Universidad de Granada/Departamento de Historia del Arte.  

     - πκκεηνρά ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα (2005-2007) «Νενειιεληθά  πνηεηηθά 19νπ θαη 

20νχ αηψλα», κε ηνλ θσδηθφ 70/4/7604 ηεο Δπηηξνπάο Δξεπλψλ ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ. 

     -Eπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο (ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ ΝΪζν ΒαγελΪ) ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

(2003-2004)«ΠνηεηηθΪ θεέκελα αλαβέσζεο ησλ αξραέσλ κΫηξσλ ζηνλ 19ν αηψλα» ηνπ 

Iλζηηηνχηνπ Mεζνγεηαθψλ πνπδψλ. 

    - Eπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο (2005) ηνπ ΚΫληξνπ 

Διιεληθάο Γιψζζαο: Ζιεθηξνληθά Πχιε γηα ηελ ειιεληθά γιψζζα θαη ηε γισζζηθά εθπαέδεπζε: 

Ζ ειιεληθά γιψζζα ζην δηαδέθηπν: Νενειιεληθά ινγνηερλέα: Οδεγφο κειεηψλ ηεο λενειιεληθάο 

ινγνηερλέαο: Παιαηφηεξεο αλζνινγέεο λενειιεληθάο ινγνηερλέαο (πνέεζεο θαη δηεγάκαηνο).  

   - Eπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο ηνπ ΚΫληξνπ Διιεληθάο 

Γιψζζαο (2006): Ζιεθηξνληθά Πχιε γηα ηελ ειιεληθά γιψζζα θαη ηε γισζζηθά εθπαέδεπζε: Ζ 

ειιεληθά γιψζζα ζην δηαδέθηπν: Νενειιεληθά ινγνηερλέα: Οδεγφο κειεηψλ ηεο λενειιεληθάο 

ινγνηερλέαο: χγρξνλεο πνηεηηθΫο αλζνινγέεο.      

    - Eπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο (2009) ΔπαθΫο ηεο ειιεληθάο 

ινγνηερλέαο ηνπ 20νχ αηψλα κε ηνλ θηλεκαηνγξΪθν. ρνιηαζκΫλε βηβιηνγξαθηθά θαηαγξαθά. 

    -Δξεπλάηξηα Αλψηεξεο Βαζκέδαο (Research Associate). University of Cambridge, Faculty 

of Modern and Medieval Languages. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα (2004-2007) : ‗Grammar of 

Medieval Greek‘. Υξεκαηνδόηεζε: Arts and Humanities Research Council.  θνπφο 

πξνγξΪκκαηνο: πγγξαθά Γξακκαηηθάο ηεο Μεζαησληθάο θαη Πξψηκεο Νενειιεληθάο Γιψζζαο 

(11νο-17νο αη.). 

    -ύκβνπινο (Consultant) ζην University of Cambridge, Faculty of Modern and Medieval 

Languages. Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα (2007-2009): ‗Grammar of Medieval Greek‘. 

Υξεκαηνδόηεζε: Arts and Humanities Research Council. θνπφο πξνγξΪκκαηνο: πγγξαθά 

Γξακκαηηθάο ηεο Μεζαησληθάο θαη Πξψηκεο Νενειιεληθάο Γιψζζαο (11νο-17νο αη.) 
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     -Δπηζηεκνληθά ππεχζπλνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο Ζ παξνπζέα ηνπ γεξκαλνχ ινγνηΫρλε H. 

Heine ζηελ ΔιιΪδα (Βηβιηνγξαθέα) κε ηελ νηθνλνκηθά ελέζρπζε ηνπ  πξνγξΪκκαηνο 

Καπνδέζηξηαο 

    -Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ (2002-2007) Αληηθεέκελν Έξεπλαο: «Ζ 

Λνγνηερλέα ηνπ Ϋμσ Διιεληζκνχ θαηΪ ηνλ 19ν θαη 20φ αηψλα». ΑπνηειΫζκαηα Έξεπλαο: ―Ο 

πνηεηάο ηεο Πφιεο‖ κεξνο ΜπεθΫο (1886-1971). Σφκνο Α'. Κσλζηαληηλνχπνιε 1886-1922. 

Έθδνζε (ΔΚΠΑ) [=Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ]. [Βηβιέν], Αζάλα 2007, 

ζει. 365 θαη 7 (επηΪ) δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθΪ, πξαθηηθΪ ζπλεδξέσλ θαη αθηεξσκαηηθνχο 

ηφκνπο. 

  -Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ (2008-2009) Αληηθεέκελν Έξεπλαο:  «Ζ 

Λνγνηερλέα ηνπ Ϋμσ Διιεληζκνχ ηνλ 19ν θαη 20φ αηψλα». Αμηνπνηεέηαη ζηελ Ϋξεπλα 

πξσηνγελνχο θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ (αξρεέα Κσλζηαληηλνπ-πνιηηψλ, Πνληέσλ θαη Μηθξαζηαηψλ 

ινγνηερλψλ, ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ θαη ηηο πξψηεο δεθαεηέεο ηνπ 20νχ αηψλα) ζηελ ΔιιΪδα 

θαη ζην Δμσηεξηθφ. Πξντφλ ηεο Ϋξεπλαο απηάο ζα εέλαη δηΪθνξεο δεκνζηεχζεηο θαζψο θαη ην λΫν 

βηβιέν κνπ κε ηέηιν: «Ζ πνέεζε ζηελ Αλαηνιηθά ΘξΪθε, ηνλ Πφλην θαη ηε ΜηθξΪ Αζέα (1880 -

1922)», (Ϋρνπλ άδε γξαθεέ νη πξψηεο εμάληα ζειέδεο). Σν βηβιέν ζα ζπκβΪιεη ζηελ «Ηζηνξέα ηεο 

Λνγνηερλέαο ηνπ Μεέδνλνο Διιεληζκνχ ηνλ 19ν θαη 20φ αηψλα».  

    - Δπηζηεκνληθά επζχλε θαη πξσηνβνπιέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο (2003-2007) Φεθηνπνέεζε 

θαη Γηθηπαθά ΓηΪζεζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ Διιεληθψλ Φηινινγηθψλ Πεξηνδηθψλ, πνπ πινπνηάζεθε 

ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ «ΣειεθΪεζζα». ΑπνηΫιεζκα: δεκηνπξγέα ςεθηαθάο ζπιινγάο κε  

θηινινγηθΪ θαη ινγνηερληθΪ πεξηνδηθΪ Ϋληππα ηεο πεξηφδνπ 1834-1930 ππφ ην φλνκα 

«Κνζκφπνιηο». 

   - πκκεηνρά ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα MεηΪθξαζε Kιαζηθψλ Nενειιάλσλ πγγξαθΫσλ 

κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ θαζεγεηά ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο Iσαλλέλσλ E. KαςσκΫλν. Tν 

πεξηερφκελν ηνπ πξνγξΪκκαηνο: δεκηνπξγέα ζεηξΪο εμάληα Nενειιάλσλ ζπγγξαθΫσλ ζε 

δέγισζζεο θηινινγηθΫο εθδφζεηο, ζε επηΪ δηεζλεέο. 

  - πκκεηνρά ζηελ εξεπλεηηθά νκΪδα θαη ζχληαμε ιεκκΪησλ γηα ην πξφγξακκα ηνπ ΗΝΔ/ΔΗΔ: 

Δγθπθινπαέδεηα ηνπ Διιεληθνχ Σχπνπ (1784-1974). 

  - Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ 

Διιεληθά θαη ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθέα Θεσξέαο Λνγνηερλέαο θαη Πνιηηηζκηθάο Κξηηηθάο 

(1957-2007. 

   - πκκεηνρά ζηελ «Δξεπλεηηθά ΟκΪδα αμηνπνέεζεο ΖΚ ζηε Γισζζηθά Έξεπλα θαη 

Γηδαζθαιέα». Υξεκαηνδφηεζε απφ ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Ππζαγφξαο» (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. II) 

γηα ηελ Ϋξεπλα (2004-2007) κε ηέηιν: «ΖιεθηξνληθΪ ψκαηα ΚεηκΫλσλ γηα ηελ Ϋξεπλα θαη ηελ 

δηδαζθαιέα ηεο ΝΫαο Διιεληθάο γιψζζαο». 

   -Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Καπνδέζηξηαο» (2004-2009): Πνξέζκαηα απφ ηε γισζζνινγηθά 

κειΫηε ζσκΪησλ θεηκΫλσλ ηεο Διιεληθάο. 

   - πκκεηνρά ζηελ επηζηεκνληθά νκΪδα εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο «Ππζαγφξαο» (2004-

2008) γηα ηελ αλΪπηπμε Ζιεθηξνληθψλ σκΪησλ ΚεηκΫλσλ ηεο Διιεληθάο πξνο γεληθά θαη 

εηδηθΫο ρξάζεηο. ηφρνο δξΪζεσλ γηα ηελ Διιεληθά σο ΞΫλε Γιψζζα: (α) ε θαηΪξηηζε 

ζεκαηνπνηεκΫλνπ βαζηθνχ ιεμηινγένπ ηεο Διιεληθάο, (β) ε δεκηνπξγέα βΪζεο δεδνκΫλσλ απφ 

θεέκελα καζεηψλ ηεο Διιεληθάο σο ΞΫλεο Γιψζζαο ( learners‘ corpora), ε θσδηθνπνέεζε ησλ 
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ιαζψλ θαη πξνηΪζεηο γηα ηε δηδαθηηθά ηνπο αμηνπνέεζε. 

   - πκκεηνρά (2004-2008) ζηε ζπγγξαθηθά νκΪδα δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εμ 

απνζηΪζεσο εθκΪζεζε (e-learning) ηεο Διιεληθάο σο ΞΫλεο Γιψζζαο κε ηελ επνλνκαζέα: ‗e-

llinika‘. ηφρνο: ε θαηΪξηηζε κηαο πιάξνπο ζεηξΪο δηδαθηηθψλ ελνηάησλ ζε επέπεδν Αξραξέσλ. 

ΦνξΫαο: Παλεπηζηάκην Αζελψλ, Γηαδηθηπαθά Δθπαέδεπζε. 

   - Δπηζηεκνληθά επζχλε γηα ηνλ γισζζηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγά θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνγξακκΪησλ (2006-2009) «ΜεηαλΪζηεο ΗΗ θαη ΗΗΗ» ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Παηδεέαο θαη 

ΘξεζθεπκΪησλ ππφ ηελ επνπηεέα ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΓηΪ Βένπ ΜΪζεζεο.  

   - Δπηζηεκνληθά επζχλε εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο «Καπνδέζηξηαο» (2006) κε ηέηιν 

«ΑλΪιπζε Θεαηξηθνχ Λφγνπ» (θσδηθφο πξνγξΪκκαηνο 70/4/7605, Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο 

Κνλδπιέσλ Έξεπλαο Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ). ηφρνο ε ζπζηεκαηηθά πξνζΫγγηζε ηνπ 

ζεαηξηθνχ θεηκΫλνπ κε εηδηθφηεξεο ζεκαηηθΫο πεξηνρΫο ηε ζεαηξηθά επηθνηλσλέα,  ηε δνκά 

(ζπλνρά θαη ζπλεθηηθφηεηα) ηνπ ζεαηξηθνχ ιφγνπ, ηελ πξνθνξηθφηεηΪ ηνπ θαη ηελ εθαξκνγά ηεο 

ζεσξέαο ηεο επγΫλεηαο ζε θεέκελα Διιάλσλ Θεαηξηθψλ ζπγγξαθΫσλ.  

   - πκκεηνρά ζηελ επηζηεκνληθά νκΪδα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο  «Ππζαγφξαο» 

(2004-2007) : Δλέζρπζε εξεπλεηηθψλ νκΪδσλ ζηα Παλεπηζηάκηα» - «ΖιεθηξνληθΪ ψκαηα 

ΚεηκΫλσλ γηα ηελ Ϋξεπλα θαη ηελ δηδαζθαιέα ηεο ΝΫαο Διιεληθάο».  

    -πκκεηνρά ζηελ επηζηεκνληθά νκΪδα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο (2005-2006) «SFB 

632 Information Structure» ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γισζζνινγέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Potsdam ηεο 

Γεξκαλέαο. Δπηζηεκνληθά ππεχζπλνο: Καζ. Caroline Féry. 

    - Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο κε ηέηιν «Πιεξνθνξηαθά δνκά 

ηεο πξφηαζεο ζηα ΝΫα ΔιιεληθΪ» ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιέσλ 

Έξεπλαο ηνπ ΔΚΠΑ (θσδ. 70/4/8841) ζε ζπλεξγαζέα κε ην Ηλζηηηνχην Γισζζνινγέαο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Potsdam ηεο Γεξκαλέαο. 

    -πκκεηνρά ζην Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα Γξακκαηηθάο ηεο Μεζαησληθάο Διιεληθάο: Faculty 

of Modern and Medieval Languages – University of Cambridge (ζε εμΫιημε απφ ην 2005). 

Yπεχζπλνη ΠξνγξΪκκαηνο: Prof D. Holton θαη Prof. G. Horrocks. [ΜΫινο ηεο Δμσηεξηθάο 

πκβνπιεπηηθάο Δπηηξνπάο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο]. 

    - πκκεηνρά ζην Πξφγξακκα ηνπ International Centre of Mediterranean Linguistics 

(πλεξγαζέα κε 15 παλεπηζηάκηα ηεο πεξηνράο ηεο Μεζνγεένπ. πληνληζηάο: Καζ. Ignazio 

Putzu, Università degli Studi di Cagliari) 

   -πκκεηνρά ζην Πξφγξακκα "Έληαμε παηδηψλ παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ ζην 

ζρνιεέν γηα ηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε (ΓπκλΪζην)" (πληνλέζηξηα: Καζ. Εσά Παπαλανχκ, 

ΣνκΫαο Παηδαγσγηθάο, Παλεπηζηάκην Θεζ/λέθεο) 

   - πκκεηνρά ζην πξφγξακκα (2006) Καπνδέζηξηαο, κε ηελ εξεπλεηηθά πξφηαζε 

«Παξαγσγά θαη αληέιεςε ηεο ειιεληθάο πξφηαζεο» ζηελ νπνέα πεξηιακβΪλεηαη θαη ε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο πξφηαζεο σο πξνο ηελ πξνζσδέα θαη ηελ ζχληαμε ζε θεηκεληθφ πεξηβΪιινλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηεπηζηεκνληθά Ϋξεπλα θαηΪ ηελ νπνέα ζπλδπΪδνληαη ζεσξεηηθΫο θαη 

κεζνδνινγηθΫο πξνζεγγέζεηο ηεο ζεσξεηηθάο γισζζνινγέαο ηεο πεηξακαηηθάο θσλεηηθάο θαη 

ηεο ππνινγηζηηθάο γισζζνινγέαο ζε Ϋλα θνηλφ πεηξακαηηθφ πιαέζην. 
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   - Τπεχζπλνο ΠξνγξΪκκαηνο Καπνδέζηξηαο (2006/2007) «Παξαγσγά θαη αληέιεςε ηεο 

Διιεληθάο πξφηαζεο» θαη (2008-2009) «Πξνζσδηαθά δνκά ηεο Διιεληθάο πξφηαζεο». 

 - ΜΫινο ηεο εξεπλεηηθάο νκΪδαο κε ζπκκεηνρά ζε φιεο ηηο δξΪζεηο ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

(2004-2008) : Πξφγξακκα Ππζαγφξαο: Δλέζρπζε Δξεπλεηηθψλ νκΪδσλ ζηα παλεπηζηάκηα. 

ΤπνΫξγν: πγθξηηηθά αλΪιπζε Σνπξθηθάο – Διιεληθάο: Γξακκαηηθά αλΪιπζε θαη εθκΪζεζε ηεο 

Σνπξθηθάο σο μΫλεο γιψζζαο. Παλεπηζηάκην Αηγαένπ, Σκάκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ – 

Τπνπξγεέν Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ – Β´ Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο. 

   - Κχξηνο Δξεπλεηάο (Principal Investigator) ΜειΫηεο 2009: Ofitika Pontic: A documentation 

project with special emphasis on the diachrony and synchrony of the dialect. ΚνηλσθειΫο 

Ίδξπκα ΗσΪλλε . ΛΪηζε 

- Δπηζηεκνληθφο ζπληνληζηάο απφ ην 2004 σο ζάκεξα ηνπ Δξεπλεηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο. ηεο 

Αθαδεκέαο Αζελψλ «Έθδνζε Υξεζηηθνχ Λεμηθνχ ηεο Νενειιεληθάο Γιψζζαο».  

 - Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο «Γεσινγηθνέ φξνη ειιεληθάο πξνΫιεπζεο» 

πνπ ρξεκαηνδνηεέ ν ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ. 

   -πκκεηνρά ζην Πξφγξακκα Corpus Fontium Historiae Byzantinae. 

   -ΓσδεθΪκελν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζην Διεχζεξν Παλεπηζηάκην ηνπ Βεξνιέλνπ 

Γεξκαλέαο ζην πιαέζην ππνηξνθέαο ρνξεγνχκελεο απφ ην γεξκαληθφ Ίδξπκα Alexander von 

Humboldt. Οινθιεξψζεθε ηνλ επηΫκβξην 2007. 

  -ΜΫινο ηεο δηεζλνχο επηζηεκνληθάο επηηξνπάο ηξηεηνχο εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο ηνπ 

Πξνηεζηαληηθνχ Θενινγηθνχ Παλεπηζηεκένπ ηνπ Kampen Οιιαλδέαο ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ 

ην Οιιαλδηθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ (απφ ην 2009) 

   -Δπηζηεκνληθά ππεχζπλε ηξηεηνχο ΠξνγξΪκκαηνο βαζηθάο Ϋξεπλαο «Κ. Καξαζενδσξά» 

ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ. Οινθιεξψζεθε ηνλ ΜΪξηην 2008.  

   -Δπηζηεκνληθά ππεχζπλε ΠξνγξΪκκαηνο ζηε Βπδαληηλά Φηινινγέα ρξεκαηνδνηνχκελνπ 

απφ ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ (απφ ηνλ ΦεβξνπΪξην 2009).  

   -Aπφ ηνπο πξψηνπο ζπλεξγΪηεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο ηεο Aπζηξηαθάο 

Aθαδεκέαο ησλ Eπηζηεκψλ κε ζΫκα «Kαζεκεξηλά δσά θαη πιηθφο πνιηηηζκφο ησλ Bπδαληηλψλ» 

(1978 θ.ε.). 

    -ΜΫινο Δπηηξνπάο παξαγσγάο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ειεθηξνληθά κνξθά γηα ην 

κΪζεκα ηεο Ηζηνξέαο ησλ ηξηψλ ηΪμεσλ ηνπ Γπκλαζένπ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 2003 -2005). 

   -Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο πξνγξΪκκαηνο εμ απνζηΪζεσο δηδαζθαιέαο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ «Διιεληζκφο θαη Γχζε» (2003- ). 

   -Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο «Ο Ϊλζξσπνο θαη ηα δψα ζην 

ΒπδΪληην» ζην επξχηεξν πξφγξακκα «Ππζαγφξαο ΗΗ – Δλέζρπζε εξεπλεηηθψλ νκΪδσλ ζηα 

παλεπηζηάκηα» (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ) (2004-2007). 

    -Χο δηεπζπληάο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο «Ο ΘσκΪο ΑθηλΪηεο ζην ΒπδΪληην» 

/ ―Thomas de Aquino Byzantinus‖ (2008-) 
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     -Τπεχζπλνο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Καπνδέζηξηαο (2009) Μεηαγξαθά, κειΫηε θαη Ϋθδνζε ησλ 

ρεηξνγξΪθσλ κελαέσλ ηεο Μφζραο. 

    -Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο: Καηαγξαθά θαη Ϋθδνζε ησλ αλεθδφησλ 

κεηα-ξσκαληθψλ θνληαθέσλ: 7νο – 10νο αη., πνπ ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηνλ ΔΛΚΔ. 

   - πκκεηνρά σο επηζηεκνληθνχ ζπλεξγΪηε ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα: Έξεπλα γηα ηνλ 

Δζληθφ ΚαηΪινγν ησλ Διιεληθψλ Παξακπζηψλ (θαηΪινγνο Γ. Α. ΜΫγα) ζην πιαέζην ηνπ 

Ηζηνξηθνχ Αξρεένπ Διιεληθάο Νενιαέαο, θηινμελνχκελνπ πξνγξΪκκαηνο ζην ΚΫληξν 

Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ, (1995 – 2007). 

   -πκκεηνρά σο μΫλνο επηζηεκνληθφο ζπλεξγΪηεο ζην CEIM Project «European Citizenship 

and Mediterranean Identities» ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηνπ Cassino, Faculty of Arts and Philosophy 

κε ζΫκα: «The problem of human rights‘ in the framework of the  new definition of the European 

citizenship and in relationship to the new countries bordering on the East and South».  

Πξφεδξνο: Καζεγάηξηα Sonia Giusti, Laboratorio di Anthropologia Visuale, Universita degli 

Studi di Cassino.  

    -ΜΫινο νκΪδαο εξγαζέαο: Δπξσπατθφ Πξφγξακκα  (2007)  «AKRINET»     

Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

Οη εξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο ηνπ Σκάκαηνο αθνξνχλ αθελφο ζηελ εηάζηα ρξεκαηνδφηεζε 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ απφ ηνλ ΔΛΚΔ θαη αθεηΫξνπ ζηελ ζπλχπαξμε θαη 

ιεηηνπξγέα ζην Σκάκα ηνπ Δξγαζηεξένπ Δθπαηδεπηηθάο Σερλνινγέαο, ην νπνέν εέλαη ζηε δηΪζεζε 

φισλ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ππνζηεξέδεη ηελ νπνηαδάπνηε εξεπλεηηθά πξφηαζε, ηνπ δεηεζεέ. 

Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

Ζ παξαγσγά επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ απφ ηα κΫιε ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο θαηΪ ηελ 

ηειεπηαέα πεληαεηέα (2004-2009) θαέλεηαη ζηνπο παξαθΪησ πέλαθεο θαη‘ Ϋηνο, βαζκέδα 

θαζεγεηά θαη ΣνκΫα, Ϋπεηηα απφ ζηνηρεέα πνπ θαηΫζεζαλ ηα έδηα ηα κΫιε ΓΔΠ. Σν εξεπλεηηθφ 

Ϋξγν ζπλέζηαηαη ζε βηβιέα / κνλνγξαθέεο, Ϊξζξα ζε επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ, θεθΪιαηα ζε 

ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα 

Βαζκόο αλαγλώξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα από ηξίηνπο  

Ζ ζεκαληηθά αλαγλψξηζε ηεο Ϋξεπλαο θαη ηνπ Ϋξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο 

εηεξναλαθνξΫο ζηα Ϋξγα ηνπο, ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο ζε δηεζλά πεξηνδηθΪ θαη πξαθηηθΪ δηεζλψλ 

ζπλεδξέσλ, θαζψο θαη απφ ηηο ζπκκεηνρΫο ηνπο ζε πνιιΫο επηζηεκνληθΫο επηηξνπΫο.  

Βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ/ζπνπδαζηώλ ζηελ έξεπλα 

ηε κεγΪιε πιεηνςεθέα ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ά ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ 

Ϋρνπλ εθπνλεζεέ ζην Σκάκα, ηα απνηειΫζκαηΪ ηνπο Ϋρνπλ δεκνζηεπζεέ ζε εμαηξεηηθΪ πεξηνδηθΪ 

ά ζπλΫδξηα, ελψ απφ θΪζε δηαηξηβά πξνθχπηνπλ αξθεηΫο επηζηεκνληθΫο δεκνζηεχζεηο. ΠνιιΫο 

θνξΫο νιφθιεξε ε δηαηξηβά εθδέδεηαη σο βηβιέν, κε επεξγεηηθΪ απνηειΫζκαηα γηα ηελ εμΪπισζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ (βηβιηνθξηζέεο, βξαβεέα, βηβιηνζάθεο). 

Σημανηικέρ επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ  
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Οη εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο ηνπ Σκάκαηνο αθνξνχλ επαθΫο κε ζπλαθά ηκάκαηα ηεο 

ΔιιΪδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη κε νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα θαη δεκφζηνπο θνξεέο. Οη 

ζπλεξγαζέεο απηΫο θξέλνληαη ηθαλνπνηεηηθΫο. 

 

Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος Τμήμαηορ διακπίζειρ  

Σφζν ηα κΫιε ηεο εξεπλεηηθάο θνηλφηεηαο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο (πξνπηπρηαθνχ θαη 

κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο, δηδΪθηνξεο, κΫιε ΓΔΠ), φζν θαη ην Ϋξγν πνπ παξΪγεηαη ζε επέπεδν 

αηνκηθφ ά ζπιινγηθφ, εέλαη πξσηνπφξν, πξσηφηππν θαη επεξγεηηθφ γηα ηε ιεηηνπξγέα ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ. 

 

7. ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ  

Δπεςνηηικέρ Σςνεπγαζίερ 

ΠαξΪ ην φηη δελ ππΪξρεη ζπγθεθξηκΫλνο ζρεδηαζκφο γηα ηηο εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο ηνπ 

Σκάκαηνο, ην εξεπλεηηθφ ηνπ Ϋξγν ραξαθηεξέδεηαη απφ κεγΪιε πνηθηιέα θαη Ϋρεη κΫρξη ζηηγκάο 

απνθΫξεη ζεκαληηθΪ απνηειΫζκαηα, φπσο ηνπιΪρηζηνλ θαέλεηαη απφ ηελ απνδνρά ηεο νπνέαο 

ηπγρΪλνπλ νη ζρεηηθΫο δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ ά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηΪ. 

Ηδηαέηεξα ελδηαθΫξνπζεο εέλαη νη πνιιΫο εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο ησλ ΣνκΫσλ Ηζηνξέαο θαη 

Αξραηνινγέαο πνπ αληαλαθινχλ ζε κεγΪιν βαζκφ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ κειψλ ηνπ ζηελ 

ΔιιΪδα θαη ζην Δμσηεξηθφ. 

Δηδηθφηεξα νη ζπλεξγαζέεο Ϋρνπλ σο αθνινχζσο: 

1) Με άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξύκαηνο; 

Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ ΔΚΠΑ 

2) Με θνξείο θαη ηδξύκαηα ζην εζσηεξηθό; 

Σκάκα Ηζηνξέαο-Αξραηνινγέαο ηνπ Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο 

Ηφλην Παλεπηζηάκην 

Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ / Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ 

Ηλζηηηνχην Διιεληθάο θαη Ρσκατθάο Αξραηφηεηνο / Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ  

ΚΫληξν Έξεπλαο ηεο Αξραηφηεηνο / Αθαδεκέα Αζελψλ 

Ηλζηηηνχην Διιελναξαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ 

ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο» 

Αξραηνινγηθά Δηαηξεέα 
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Δπηγξαθηθφ Μνπζεέν 

Μνπζεέν ΜπελΪθε 

Ίδξπκα Π. Καη Δ. Μηρειά 

Ίδξπκα γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηέα ηεο Βνπιάο ησλ Διιάλσλ 

Πνιπηερλεέν Αζελψλ 

Πνιπηερλεέν ΠΪηξαο 

Παλεπηζηάκην Παηξψλ 

Βξεηαληθά Αξραηνινγηθά ρνιά (Αζάλα) 

Γαιιηθά Αξραηνινγηθά ρνιά (Αζάλα) 

Γεξκαληθφ Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην (Αζάλα) 

Ηηαιηθά Αξραηνινγηθά ρνιά (Αζάλα) 

3) Με θνξείο θαη ηδξύκαηα ζην εμσηεξηθό; 

Σκάκα Ηζηνξέαο-Αξραηνινγέαο Παλεπηζηεκένπ Κχπξνπ 

Παλεπηζηάκην ΥατδειβΫξγεο (Γεξκαλέα) 

Παλεπηζηάκην Βφλλεο (Γεξκαλέα) 

Παλεπηζηάκην Βνπθνπξεζηένπ (Ρνπκαλέα) 

Ecole de Chartes (Γαιιέα) 

Université Libre ησλ Βξπμειιψλ (ΒΫιγην) 

Παλεπηζηάκην Poitiers (Γαιιέα) 

The University of Minnesota (ΖΠΑ) 

Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at UCL (Αγγιέα)  

Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ πνπδψλ Βελεηέαο (Ηηαιέα)  

Institut für Byzantinistik und Neogräzistik - Παλεπηζηάκην ΒηΫλλεο (Απζηξέα) 

Centre Publique d‘Aide Sociale (CPAS) ζηηο ΒξπμΫιιεο (ΒΫιγην) 

European Network for Ancient Greek History (ΟπηξΫρηε-Οιιαλδέα) 

Deutsches Archäologisches Institut (Βεξνιέλν, Γεξκαλέα) 

εξβηθά Αθαδεκέα Δπηζηεκψλ (ΒειηγξΪδη) 
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Institute for Aegean Prehistory (ΖΠΑ) 

Παλεπηζηάκην Jaggielonski Κξαθνβέαο (Πνισλέα) 

Πνιπηερλεέν ΜνλΪρνπ 

Γηεζλεέο Γηαθξέζεηο 

Γελ ππΪξρνπλ δηεζλεέο δηαθξέζεηο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. Ζ 

αλαγλψξηζά ηνπ φκσο απνδεηθλχεηαη εκπξΪθησο: 

1. απφ ην κεγΪιν αξηζκφ μΫλσλ παλεπηζηεκέσλ, πνπ ζπλεξγΪδνληαη ά επηδηψθνπλ 

λα ζπλεξγαζηνχλ ζην πιαέζην ησλ πξνγξακκΪησλ απηψλ κε ην Σκάκα καο,  

2. απφ ηηο επηδφζεηο πνπ επηηπγρΪλνπλ ζε μΫλα Παλεπηζηάκηα νη εμεξρφκελνη 

θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηφο καο (ERASMUS), 

3. απφ ην κεγΪιν αξηζκφ θνηηεηψλ καο πνπ γέλνληαη δεθηνέ απφ μΫλα παλεπηζηάκηα 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ 

 

8. TMHMA ΦΠΦ 

 Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα  ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος Τμήμαηορ επεςνηηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ   

Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο 

Ζ πξναγσγά ηεο Ϋξεπλαο πνπ επηηειεέηαη ζην πιαέζην ηνπ Σκάκαηνο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηηο 

δεκνζηεχζεηο ηνπ αξηζκνχ κειψλ ΓΔΠ, ησλ νπνέσλ εξγαζέεο Ϋρνπλ δεκνζηεπζεέ ζε εηδηθΪ 

πεξηνδηθΪ κε θξηηΫο, ζε πξαθηηθΪ δηεζλψλ ζπλεδξέσλ θ.α. θαη Ϋρνπλ ηχρεη δηεζλνχο 

αλαγλσξέζεσο κε εηεξναλαθνξΫο.   

Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινύληαη ζην Σκήκα 

Σα εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα, πνπ εθηεινχληαη ην Σκάκα εέλαη αμηφινγα. ΠνιιΪ απφ απηΪ, 

εμΪιινπ, εέλαη πξσηφηππα θαη θαηλνηφκα, φπσο απηΪ πνπ αθνξνχλ ζε ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο θαη δηαζηΪζεηο, φπσο ε δηαπνιηηηζκηθά εθπαέδεπζε θαη νη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγέεο ζηελ εθπαέδεπζε.  

Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

Οη εξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο ηνπ Σκάκαηνο αθνξνχλ αθελφο ζηελ εηάζηα ρξεκαηνδφηεζε 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ απφ ηνλ ΔΛΚΔ θαη αθεηΫξνπ ζηελ ζπλχπαξμε θαη 

ιεηηνπξγέα ζην Σκάκα ηνπ Δξγαζηεξένπ Δθπαηδεπηηθάο Σερλνινγέαο, ην νπνέν εέλαη ζηε δηΪζεζε 

φισλ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ππνζηεξέδεη ηελ νπνηαδάπνηε εξεπλεηηθά πξφηαζε, ηνπ δεηεζεέ. 

Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο  

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

Με βΪζε ηηο εηεξναλαθνξΫο θαη βηβιηνθξηζέεο, νη επηζηεκνληθΫο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ 

ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο θξέλνληαη πςεινχ επηπΫδνπ, σο πξνο ηελ πνηφηεηΪ ηνπο, θαη Ϊθξσο 
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ηθαλνπνηεηηθΫο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπο. 

Βαζκόο αλαγλώξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα από ηξίηνπο 

Ζ ζεκαληηθά αλαγλψξηζε ηεο Ϋξεπλαο θαη ηνπ Ϋξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο 

εηεξναλαθνξΫο ζηα Ϋξγα ηνπο, ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο ζε δηεζλά πεξηνδηθΪ θαη πξαθηηθΪ δηεζλψλ 

ζπλεδξέσλ, θαζψο θαη απφ ηηο ζπκκεηνρΫο ηνπο ζε πνιιΫο επηζηεκνληθΫο επηηξνπΫο. 

Ο βαζκφο αλαγλψξηζεο ηεο Ϋξεπλαο θξέλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο. 

Βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ/ζπνπδαζηώλ ζηελ έξεπλα 

Σν ελδηαθΫξνλ  ησλ θνηηεηψλ φζνλ αθνξΪ ζηελ Ϋξεπλα εέλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη απηφ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ πςειφ βαζκφ ζπκκεηνράο ηνπο ζε φια ηα πξνγξΪκκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ Ϋξεπλα ηνπ Σκάκαηφο καο. 

Σημανηικέρ επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ  

Οη εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο ηνπ Σκάκαηνο αθνξνχλ επαθΫο κε ζπλαθά ηκάκαηα ηεο 

ΔιιΪδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη κε νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα θαη δεκφζηνπο θνξεέο. Οη 

ζπλεξγαζέεο απηΫο θξέλνληαη ηθαλνπνηεηηθΫο. 

ΑλαθνξΪ ζε ηδηαέηεξα ζεκαληηθΫο θαηΪ ηελ Ϊπνςε ηνπ Σκάκαηνο δηαθξέζεηο  

Οη δηαθξέζεηο θαη ηα βξαβεέα εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ πνπ Ϋρνπλ απνλεκεζεέ ζε κΫιε ηνπ 

Σκάκαηνο θξέλνληαη ηθαλνπνηεηηθΪ. 

 

9.  ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ  

Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα  ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος Τμήμαηορ επεςνηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ  

ΔΡΔΤΝΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

Σν 2009-10, νη ειιεέςεηο ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο αξθεηψλ κειψλ 

ΓΔΠ θαη κε Ϋγθαηξεο αλαπιάξσζεο ησλ ζΫζεσλ άηαλ αθφκε κεγαιχηεξεο απφ ην πξνεγνχκελν 

Ϋηνο θαη ε κηθξά εξεπλεηηθά ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα «ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ» δηαθφπεθε. 

Παξ‘ φια απηΪ, ηα πεξηζζφηεξα κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο παξΪγνπλ εξεπλεηηθφ Ϋξγν, ην  νπνέν 

θαιχπηεη ηηο επηζηεκνληθΫο πεξηνρΫο πνπ ζεξαπεχνληαη ζην Σκάκα, φπσο ζεσξεηηθά θαη 

εθαξκνζκΫλε γισζζνινγέα, κεηΪθξαζε, αγγιηθά θαη ακεξηθαληθά ινγνηερλέα θαη πνιηηηζκφο, 

θηλνχκελνη θπξέσο απφ πξνζσπηθφ ελδηαθΫξνλ ζην επηζηεκνληθφ ηνπο πεδέν θαη ηελ αλΪγθε 

ηνπο γηα ζπκκεηνρά ζην δηεζλΫο επηζηεκνληθφ γέγλεζζαη. Σα εξεπλεηηθΪ απνηειΫζκαηα ηνπ 

Ϋξγνπ παξνπζηΪζηεθαλ κε: 

 ηε δηνξγΪλσζε εκεξέδσλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπλαληάζεσλ κε πξνζθεθιεκΫλνπο 

νκηιεηΫο απφ ηελ ΔιιΪδα θαη ην εμσηεξηθφ. Σν 2009-10 πξαγκαηνπνηάζεθε ην 

ζπκπφζην ―Classical Heroism and Conflict: Revisiting Antique Warfare in the Medieval 

and Early Modern Era‖ ζην πιαέζην ηνπ ΠΜ ηνπ ΣΑΓΦ, ην νπνέν απνηεινχζε θαη 

ζπλΪληεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δηθηχνπ Cultures of War and Conflict Resolution Research 

Network πνπ ζπληνλέδεηαη απφ ην Institute of Medieval and Early Modern Studies, 

Bangor University. ην ζπκπφζην ζπκκεηεέραλ παλεπηζηεκηαθνέ απφ ηελ ΔιιΪδα θαη ην 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

281 

εμσηεξηθφ. Δπέζεο ην 2009-10 νξγαλψζεθαλ δχν εκεξέδεο (12/09 θαη 01/10) φπνπ νη 

κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο/ηξηεο θαη νη ππνςάθηνη/εο δηδΪθηνξεο ηνπ Σκάκαηνο 

παξνπζέαζαλ ηελ ΫξεπλΪ ηνπο. ηηο εκεξέδεο εέραλ πξνζθιεζεέ δηαθεθξηκΫλνη νκηιεηΫο 

απφ Παλ/κηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 ηηο δεκνζηεχζεηο κειψλ ΓΔΠ, ησλ δηδαζθφλησλ κε βΪζε ην ΠΓ 407/80 θαη 

ζπλεξγαδνκΫλσλ εξεπλεηψλ (κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ππνςεθέσλ δηδαθηφξσλ θαη 

κεηαδηδαθηνξηθψλ ζπλεξγαηψλ) ζε Ϋγθπξα δηεζλά θαη ειιεληθΪ πεξηνδηθΪ.  

 ηηο αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλά θαη ειιεληθΪ ζπλΫδξηα, ζε αξθεηΫο πεξηπηψζεηο 

θαηφπηλ πξφζθιεζεο. 

 ηελ Ϋθδνζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ Synthesis κε ζΫκαηα ινγνηερλέαο θαη 

πνιηηηζκνχ.  

 ηηο ζπλεξγαζέεο ζηηο νπνέεο εκπιΫθνληαη ηα κΫιε κε ηδξχκαηα  ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ. 

Δπέζεο ηα κΫιε ηνπ Σκάκαηνο ζπλΫρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε Ϋξγα ηα νπνέα 

απνηεινχλ πξνζθνξΪ γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο: 

 ην ζρεδηαζκφ ησλ εμεηΪζεσλ αγγιηθάο γηα ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ 

ΓισζζνκΪζεηαο, 

 ζπγγξαθά βηβιηνθξηηηθψλ θαη Ϊξζξσλ ζε εθεκεξέδεο θαη πεξηνδηθΪ επξχηεξνπ 

αλαγλσζηηθνχ ελδηαθΫξνληνο, 

 δηνξγΪλσζε ζεαηξηθψλ παξαζηΪζεσλ,  

 ηελ θαιιηΫξγεηα θνηλσληθΪ επαέζζεησλ εθπαηδεπηηθψλ κε Ϊξηην επηζηεκνληθφ 

ιφγν. 

πλερέζηεθε ε πξνζπΪζεηα απφ ηα κΫιε ΓΔΠ  γηα ελζΪξξπλζε θαη κχεζε ησλ ππνςεθέσλ 

δηδαθηφξσλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην εξεπλεηηθφ πεδέν. Μεηαμχ ησλ πξνζπαζεηψλ 

απηψλ πεξηιακβΪλνληαη: 

 ε ζπλΫρηζε ησλ νξγαλσκΫλσλ πξνγξακκΪησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (ηξέηε 

δηεηέα), ζηα νπνέα πεξηιακβΪλεηαη θαη ζπγθεθξηκΫλν κΪζεκα εξεπλεηηθάο 

κεζνδνινγέαο. 

 ε δηνξγΪλσζε ζεηξψλ ζεκηλαξέσλ θαη δηαιΫμεσλ κε νκηιεηΫο δηαθεθξηκΫλνπο 

επηζηάκνλεο απφ ην εμσηεξηθφ. ηφρνο ησλ δξαζηεξηνηάησλ απηψλ εέλαη ε ζεσξεηηθά 

θαηΪξηηζε αιιΪ θαη ε εκπινθά θαη πξαθηηθά εμΪζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθά 

δηαδηθαζέα. ΚαηΪ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2009-10 πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζεκηλΪξηα κε 

θαζεγεηΫο απφ ηα Παλ/κηα ηνπ Bangor (Wales), Macquarie (Australia) θαη Wurzburg 

(Germany).  

 ε δηνξγΪλσζε εκεξέδσλ φπνπ νη θνηηεηΫο ελζαξξχλνληαη κε ηε βνάζεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ λα παξνπζηΪζνπλ ηελ εξεπλεηηθά ηνπο εξγαζέα. πγθεθξηκΫλα, 

νξγαλψζεθαλ δχν εκεξέδεο, κηα αλΪ θαηεχζπλζε ηνπ ΠΜ . 
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Γπζηπρψο ζην ηΫινο ηνπ 2009-10, νη νηθνλνκηθΫο ππεξεζέεο ηνπ ΔΚΠΑ αξλάζεθαλ λα 

εγθξέλνπλ ηε κηθξά ζπκβνιηθά ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην θνλδχιην ηνπ ΠΜ γηα 

ηε κεηαθέλεζε ππνςάθησλ δηδαθηφξσλ γηα ζπκκεηνρά κε αλαθνέλσζε ζε ζπλΫδξηα ζην 

εμσηεξηθφ. Έηζη βΫβαηα απνζαξξχλνληαη νη κεηαπηπρηαθνέ θνηηεηΫο/ηξηεο ηνπ Σκάκαηνο απφ ηε 

δηεζλά πξνβνιά ηεο Ϋξεπλαο ηνπο αιιΪ θαη ηνπ ΔΚΠΑ γεληθφηεξα.  

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΜΔΛΧΝ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΚαηΪ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2009-10, ηα κΫιε ΓΔΠ θαη νη δηδΪζθνληεο κε βΪζε ην ΠΓ 407/80, 

ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο ζηα απνγξαθηθΪ δειηέα, Ϋρνπλ ζπγγξΪςεη θαη επηκειεζεέ 6 

βηβιέα. Οη δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλά επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ κε θξηηΫο ππεξβαέλνπλ ηηο 17 θαη νη 

δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθΪ ζπλεδξέσλ κε θξηηΫο εέλαη 8. εκαληηθφο εέλαη επέζεο ν αξηζκφο ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο, ν νπνένο ππεξβαέλεη ηηο 12.  

πλερέζηεθε ε Ϋθδνζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Synthesis, ην νπνέν 

θηινμελεέ επηζηεκνληθΪ Ϊξζξα μΫλσλ θαη Διιάλσλ επηζηεκφλσλ ζε ζΫκαηα ινγνηερλέαο θαη 

πνιηηηζκνχ. 

Σα κΫιε ηνπ Σκάκαηνο ζπκκεηΫρνπλ ζπζηεκαηηθΪ κε αλαθνηλψζεηο ζε ειιεληθΪ θαη δηεζλά 

ζπλΫδξηα, ν αξηζκφο ησλ νπνέσλ ππεξβαέλεη ηηο 25 ελψ αμηνζεκεέσηνο εέλαη ν αξηζκφο ησλ 

αλαθνηλψζεσλ θαηφπηλ πξφζθιεζεο ζε ειιεληθΪ θαη δηεζλά ζπλΫδξηα (24).  

πζηεκαηηθά εέλαη επέζεο ε ελαζρφιεζε ησλ κειψλ ηνπ Σκάκαηνο κε Ϊιιεο εξγαζέεο, φπσο 

βηβιηνθξηηηθΫο, ζπρλΪ θαηφπηλ πξφζθιεζεο, ζε ειιεληθΪ θαη θπξέσο μΫλα πεξηνδηθΪ (π.ρ. 

Language in Society, World Literature Today, EJAS, θ.α. ) θαζψο θαη ε ζπγγξαθά ιεκκΪησλ ζε 

εμεηδηθεπκΫλεο εγθπθινπαέδεηεο (π.ρ. The Routledge Pragmatics Encyclopedia, Ζιεθηξνληθά 

Πχιε γηα ηελ Διιεληθά Γιψζζα, Φπινπαηδεέα). Οη βηβιηνθξηηηθΫο πνπ Ϋρνπλ γξαθηεέ γηα ηα 

βηβιέα ησλ κειψλ ηνπ Σκάκαηνο άηαλ 14.  

εκαληηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ Ϋρεη αζρνιεζεέ κε κεηαθξΪζεηο επηζηεκνληθψλ θαη 

ινγνηερληθψλ βηβιέσλ. Δπέζεο θΪπνηα κΫιε ΓΔΠ Ϋρνπλ δεκνζηεχζεη πνηεηηθΫο ζπιινγΫο αιιΪ 

θαη πνηάκαηΪ ηνπο ζε πεξηνδηθΪ. 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ πνπ επηηειεέηαη ζην Σκάκα θαηαδεηθλχεηαη απφ 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο: 

 νη ζπληαθηηθΫο, εθδνηηθΫο ά/θαη ζπκβνπιεπηηθΫο επηηξνπΫο ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ζηηο νπνέεο ζπκκεηΫρνπλ, φπσο: Directions in English 

Language Teaching and Testing, European Journal of American Studies, Journal of Greek 

Linguistics, Journal of Politeness Research, Syn-thèses, Synthesis, Translation Studies 

Journal MTM (Minor Translating Major, Major Translating Minor, Minor Translating Minor 

www.mtmjournal.gr), EJES: The European Journal of English Studies, e-colloquia, 

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), Research Papers in Language 

Teaching and Learning θαη Pragmatics. ΜΫινο ηνπ Σκάκαηνο εέλαη ζπλεθδφηξηα (κε ηελ 

Kyoko Ohara) ηνπ δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Constructions and Frames. Δπέζεο, 

κΫιε ηνπ Σκάκαηνο ζπκκεηΫρνπλ ζηηο ζπκβνπιεπηηθΫο επηηξνπΫο ζεηξψλ επηζηεκνληθψλ 

κνλνγξαθηψλ (π.ρ. Empirical Foundations of Theoretical Pragmatics (EFTP), Brill θαη 

Pragmatics & Beyond New Series, John Benjamins) θαζψο θαη σο Acquisition Editors ηνπ 

εθδνηηθνχ νέθνπ De Gruyter – Versita γηα γισζζνινγηθΫο κνλνγξαθέεο. 

http://www.mtmjournal.gr/#_blank
http://www.mtmjournal.gr/#_blank
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 νη ζπζηεκαηηθΫο πξνζθιάζεηο γηα θξέζεηο Ϊξζξσλ γηα δεκνζέεπζε απφ ειιεληθΪ 

θαη δηεζλά πεξηνδηθΪ φπσο: Constructions and Frames, Humor, International Journal of 

Applied Linguistics, Journal of Greek Linguistics, Journal of Politeness Research, Journal 

of Pragmatics, Language in Society, Multilingua, Pragmatics, Postcolonial Text, Studies in 

Travel Writing θαη Translator. 

 νη ζπζηεκαηηθΫο πξνζθιάζεηο γηα θξέζεηο Ϊξζξσλ γηα δεκνζέεπζε ζε 

ζπιινγηθνχο ηφκνπο (π.ρ. Handbook of Interpersonal Pragmatics, Mouton) θαη πξαθηηθΪ 

ζπλεδξέσλ αιιΪ θαη πεξηιάςεσλ πνπ ππνβΪιινληαη γηα παξνπζέαζε ζε ζπλΫδξηα (π.ρ. γηα 

ην CHRONOS 10: 10th international conference on tense, aspect, modality and 

evidentiality, Birmingham, Aston University θαη γηα ην UICM3 ΓηεζλΫο πλΫδξην Utterance 

Interpretation and Cognitive models, Brussels). 

 νη ζπζηεκαηηθΫο πξνζθιάζεηο γηα νκηιέεο θαη ζεκηλΪξηα ζε Ϊιια παλεπηζηάκηα θαη 

ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ (π.ρ. Παλεπηζηάκην ηεο Κνΐκπξα, 

Πνξηνγαιέα, Παλεπηζηάκην ηνπ Μηζνχξη, Ζ.Π.Α., University of Manchester, Centre for 

Translation & Intercultural Studies, European Commission Directorate-General for 

Translation, Training Unit R.4 in Brussels and Luxembourg) θαζψο θαη νη πξνζθιάζεηο σο 

πξνζθεθιεκΫλνη νκηιεηΫο ζε δηεζλά ζπλΫδξηα ζηελ ΔιιΪδα θαη ην εμσηεξηθφ (π.ρ. 6th 

International Conference on Construction Grammar, ΠξΪγα, ζπλΫδξην ηνπ British 

Association of Applied Linguistics BAAL). 

 νη ζπζηεκαηηθΫο πξνζθιάζεηο γηα βηβιηνθξηζέεο (π.ρ. The Mirror of Antiquity: 20th 

Century British Travellers in Greece, ηνπ David Wills θαη Impoliteness in Language. 

Studies on its Interplay with Power in Theory and Practice ησλ D. Bousfield & M. Locher 

(επηκ.). 

 νη βηβιηνθξηζέεο πνπ γξΪθνληαη γηα βηβιέα κειψλ ηνπ Σκάκαηνο (π.ρ. γηα ην 

Reviewing Linguistic Thought: Converging Trends for the 21st Century, Women Writing 

Greece: Essays on Hellenism, Orientalism and Travel). 

 νη επηζηεκνληθΫο εξγαζέεο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα ζε αληέζηνηρα ηκάκαηα παλεπηζηεκέσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ (π.ρ. Παλεπηζηάκηα Αηγαένπ, ΑξηζηνηΫιεην, Επξέρεο, Κέεινπ) θαη 

ζπγθαηαιΫγνληαη ζε ζεκαηηθΫο βηβιηνγξαθέεο (π.ρ. Παλεπηζηάκην Βφλεο).  

 νη πξνζθιάζεηο γηα ζρεδηαζκφ θαη επηκΫιεηα Ϋθδνζεο εηδηθψλ ζεκαηηθψλ ηεπρψλ 

δηεζλψλ πεξηνδηθψλ (π.ρ. Journal of Greek Linguistics). 

 ε επαλΫθδνζε βηβιέσλ κειψλ ηνπ Σκάκαηνο (π.ρ. Evidentials and Relevance, 

Amsterdam and Philadelphia: Benjamins, 2001/2010) θαη ε κεηΪθξαζά ηνπο ζε Ϊιιεο 

γιψζζεο (π.ρ. Ζ Ζγεκνλέα ηεο Αγγιηθάο Γιψζζαο, Δθδφζεηο Δπέθεληξν, κεηΪθξαζε ηεο β‘ 

Ϋθδνζεο ηνπ βηβιένπ The Hegemony of English, Paradigm Publishers, 2003).  

 νη εξεπλεηηθΫο / επηζηεκνληθΫο ζπλεξγαζέεο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ κειψλ 

ηνπ Σκάκαηνο θαη ζπλαδΫιθσλ απφ Ϊιια Παλεπηζηάκηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

(π.ρ. ΑΠΘ, ΔΑΠ, Παλεπηζηάκηα ΑκβΫξζαο, Κνισλέαο, Μπξέζηνι θαη Kennesaw State 

University).  

ΣΫινο, ε αλαγλψξηζε ηεο εξεπλεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ Σκάκαηνο 

θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηεξναλαθνξψλ, ν νπνένο ππεξβαέλεη ηηο 474. Γηα ηε 
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ζπιινγά ησλ εηεξναλαθνξψλ ρξεζηκνπνηεζάθαλ γλσζηΫο βηβιηνγξαθηθΫο βΪζεηο (π.ρ. Google 

scholar, Google books, Social Sciences Citation Index, Harzing‘s Publish or Perish). Θεσξνχκε 

φκσο φηη ν αξηζκφο απηφο δελ αληαπνθξέλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθφζνλ θΪπνηνη 

ζπλΪδειθνη δελ Ϋδσζαλ ζρεηηθΪ ζηνηρεέα. Δπέζεο ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ βΪζεσλ 

απηψλ, ηνπιΪρηζηνλ ζε ζρΫζε κε ηηο αλζξσπηζηηθΫο επηζηάκεο, εέλαη πεξηνξηζκΫλε. Ζ ζρεηηθά 

βηβιηνγξαθέα εληνπέδεη ζεκαληηθφ αξηζκφ ειιεέςεσλ, φπσο ηε κε θαηαρψξηζε πεξηνδηθψλ θαη 

εθδφζεσλ ζε γιψζζεο εθηφο ηεο αγγιηθάο θαη ηελ απνπζέα βηβιέσλ, πεξηνδηθψλ αιιΪ θαη  

πξαθηηθψλ ζπλεδξέσλ. Δπέζεο δελ εέλαη θαηαρσξεκΫλεο νη δηδαθηνξηθΫο δηαηξηβΫο.  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ 

ΑξθεηΪ κΫιε ΓΔΠ εκπιΫθνπλ ηνπο/ηηο πξνπηπρηαθνχο/Ϋο θαη κεηαπηπρηαθνχο/Ϋο 

θνηηεηΫο/ηξηΫο ηνπο ζηελ εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα:  

 κε ζεκηλΪξηα γηα ηε ζπγγξαθά επηζηεκνληθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 κε εξγαζέεο ζηα πξνπηπρηαθΪ θαη θπξέσο ηα κεηαπηπρηαθΪ καζάκαηα.  

 κε κεηαθξΪζεηο βηβιέσλ (πΫληε (5) κεηαπηπρηαθνέ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

«ΜεηΪθξαζε-Μεηαθξαζενινγέα» 2008- 2010) 

ΠαξΪ ηε κε ηθαλνπνηεηηθά αλαινγέα δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκΫλσλ θαη ηηο ειιεέςεηο ζε 

ππνδνκΫο θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ, θαηαβΪιιεηαη πξνζπΪζεηα απφ ηα κΫιε ΓΔΠ λα 

εκπιαθνχλ φζν εέλαη δπλαηφλ νη πξνπηπρηαθνέ/εο θαη θπξέσο νη κεηαπηπρηαθνέ/εο θνηηεηΫο/ηξηεο 

ζηελ Ϋξεπλα πνπ ζπληειεέηαη ζην ΣΑΓΦ. Θεσξνχκε φηη εέλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ζην 

πιαέζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκΪησλ πνπ νξγαλψλεη ην ηκάκα, νη θνηηεηΫο/ηξηεο 

ελεπιΪθεζαλ Ϊκεζα ζηελ εξεπλεηηθά δηαδηθαζέα κε δηπισκαηηθΫο εξγαζέεο, παξνπζηΪζεηο ζε 

εκεξέδεο θαη ζηελ παξαγσγά αξηζκνχ δεκνζηεχζεσλ.  

Σημανηικέρ επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ  

Μνινλφηη ην 2009-10 δελ πξνθεξχρηεθε λΫν πξφγξακκα «ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ» 

(ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιέσλ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Αζελψλ), ηα κΫιε ΓΔΠ, παξΪ ηηο αληέμνεο νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο ελεπιΪθεζαλ ζηε ζπγγξαθά 

πξνηΪζεσλ θαη πινπνέεζε Ϋξγσλ φπσο, ην πξφγξακκα «Πξαθηηθά Άζθεζε Φνηηεηψλ θαη 

Δθπαέδεπζε Μεληφξσλ», ζην πιαέζην ηνπ νπνένπ δηεμΪγεηαη ζπζηεκαηηθά Ϋξεπλα ζρεηηθΪ κε ηηο 

απφςεηο θαη ζηΪζεηο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ κεληφξσλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ καζάκαηνο ηεο 

πξαθηηθάο Ϊζθεζεο θαη ην Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκΪζεηαο πνπ αθνξΪ ζηελ Αγγιηθά 

Γιψζζα.   

Αθφκε, αξθεηΪ κΫιε ΓΔΠ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε επξσπατθΪ εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα, 

φπσο: 

 πκκεηνρά ζηελ Δξεπλεηηθά ΟκΪδα γηα ζΫκαηα θχινπ θαη ηζφηεηαο Travelling 

Concepts, ζην πιαέζην ηνπ ζεκαηηθνχ Δπξσπατθνχ δηθηχνπ ATHENA II. Τπν-νκΪδα Re-

sisters θαη Interculturality. 

 πκκεηνρά ζην Δπξσπατθφ Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα (Δuropean Scientific 

Foundation)  A unified account of evidential markers in European languages. 

Programme acronym: EURO-EVID (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο Prof. Dr. Bjoern Wiemer). 
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 πκκεηνρά ζην εξεπλεηηθφ δέθηπν Cultures of war and conflict resolution, 

επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο Prof. Andrew Hiscock (Bangor University).  

 πκκεηνρά ζην De Paso: Representaciones Femeninas en Espacios deTransito 

(In Transit: Representing Women in Spaces of Passage) Principal Researcher: Dr. 

Teresa Gomez Reus (University of Alicante, Spain). 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο 2009-10 ζπλερέζηεθαλ νη ζπλεξγαζέεο κε δηΪθνξα 

παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζην πιαέζην ησλ πξνγξακκΪησλ SOCRATES-ERASMUS. Οη 

ζπκθσλέεο πνπ Ϋρνπλ ζπλΪςεη κΫιε ηνπ ΣΑΓΦ εκπινπηέζηεθαλ κε δχν αθφκε ζπλεξγαζέεο κε 

γαιιηθΪ Παλεπηζηάκηα θαη κηα κε ηελ Ηηαιέα. 

Δπέζεο ζπλερέδεηαη ην Πξφγξακκα ΜΔΣΑ-ΦΡΑΔΗ (2007-), ζε ζπλεξγαζέα κε ην ΚΫληξνπ 

Λεηηνπξγέαο θαη Γηαρεέξηζεο Γηθηχνπ (ΟκΪδα ΠξνεγκΫλσλ Σειεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Σειεθπαέδεπζεο, Παλεπηζηάκην Αζελψλ. 

ΤπΪξρεη ζπλεξγαζέα κειψλ ΓΔΠ ηνπ ΣΑΓΦ κε Ϊιιεο αθαδεκατθΫο κνλΪδεο ηνπ ΔΚΠΑ ζην 

Ϋξγν «Πξαθηηθά Άζθεζε Φνηηεηψλ». Δπέζεο κΫιε ΓΔΠ ζπλεξγΪδνληαη ζηελ Ϋξεπλα κε 

ζπλαδΫιθνπο απφ ην ΔΑΠ. 

ΜΫιε ΓΔΠ θαη δηδΪζθνπζεο κε ην ΠΓ 407/80 ηνπ Σκάκαηνο ζπλερέδνπλ λα ζπκκεηΫρνπλ 

ζηελ επηζηεκνληθά επηηξνπά ηνπ εξεπλεηηθνχ-εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη ην Σκάκα 

γηα ην ΚΠΓ (Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ ΓισζζνκΪζεηαο) πνπ αθνξΪ ζηελ Αγγιηθά Γιψζζα. Π.ρ. 

ζπκκεηΫρνπλ ζηελ νκΪδα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγά πιηθνχ θαη δξαζηεξηνηάησλ γηα 

ηελ εμΫηαζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ επηπΫδσλ Α1-Α2, Β1, Β2 θαη ΓΗ γηα ην ΚΠΓ θαη ζηελ νκΪδα γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγά εθπαηδεπηηθνχ/ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο εθπαηδεπηΫο 

εμεηαζηψλ θαη εμεηαζηΫο πξνθνξηθνχ ιφγνπ γηα ην ΚΠΓ γηα ηελ Αγγιηθά Γιψζζα, επέπεδα Α1 -

Α2, Β1, Β2 θαη ΓΗ. 

ΜΫινο ΓΔΠ (ππφ δηνξηζκφ) ζπλεξγΪζηεθε κε ζπλαδΫιθνπο (Δηξ. ΦηιηππΪθε-Warburton, Γ. 

Κνηδφγινπ θαη Μ. ΛνπθΪ) θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα ηε ζπγγξαθά ηνπ λΫνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδένπ Γξακκαηηθά Δ' θαη η' Γεκνηηθνχ, ην νπνέν απφ ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2011-2012 ζα 

δηαλΫκεηαη θαη ζα ιεηηνπξγεέ σο βηβιέν αλαθνξΪο γηα ηνπο καζεηΫο ηεο Δ' θαη η' Γεκνηηθνχ. (Σν 

βηβιέν βξέζθεηαη άδε αλαξηεκΫλν ζηνπο ηζηφηνπνπο http://digitalschool.ypaideias.gr/ θαη 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/). 

Δπέζεο κΫιε ΓΔΠ εέλαη κΫιε ζηηο παξαθΪησ επηηξνπΫο: 

 Δζληθά πληνληζηηθά Δπηηξνπά γηα ηελ Δπξσπατθά Έξεπλα γηα ηηο ΓισζζηθΫο 

Γεμηφηεηεο (Surveylang) (07/2010-10/2011).  

 Δπηηξνπά Δπξσπατθoχ Δξεπλεηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο / Steering Committee 

Member in ESF (Δuropean Scientific Foundation) Research Networking Programme: A 

unified account of evidential markers in European languages. Programme acronym: 

EURO-EVID (επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο Prof. Dr. Bjoern Wiemer, Professor für 

slavische Sprachwissenschaft, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz (2009-). 

 πληνληζηηθά Δπηηξνπά ηνπ εξεπλεηηθνχ δηθηχνπ Ηn Transit: Representing Women 

in Spaces of Passage, ζπλεξγΪηεο απφ ηα παλεπηζηάκηα ηνπ ΑιηθΪληε, ηεο 
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Βαξθειψλεο θαη ηεο Γελεχεο 2008-2011). 

 πληνληζηηθά Δπηηξνπά ηνπ εξεπλεηηθνχ δηθηχνπ Cultures of War and Conflict 

Resolution, ζπλεξγΪηεο απφ ηα παλεπηζηάκηα Pazmany University, Budapest, Trinity 

College Dublin, Tours, Gothenburg, Humboldt University, Berlin, University of East 

Carolina,Sheffield Hallam University, (2006-). 

ΜΫινο ΓΔΠ ζπληφληζε ην πξφγξακκα Tell US Poets: A Megaphone, ―Can We Do 

Together?‖, ην νπνέν εέλαη ζρεηηθφ κε ηε ζχγρξνλε πνέεζε ζηνλ θφζκν ησλ Ακεξηθαλέδσλ 

Juliana Spahr and Stephanie Young ζε ζπλεξγαζέα κε ζπλΪδειθν απφ ην Σκάκα Αγγιηθάο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο ηνπ ΑΠΘ. Σν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε θαη εθδφζεθε ζηηο 13/7/2010. 

ΜΫινο ΓΔΠ δηνξγΪλσζε ζπλδηδαζθαιέα θαη ζεκηλΪξηα ζε θνηηεηΫο/ηξηεο αιιΪ θαη 

εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηέεο ζρεηηθΪ κε ζΫκαηα θχινπ θαη εθπαηδεπηηθάο πνιηηηθάο ζηα 

Παλεπηζηάκηα ΣξΫλην θαη Λνλδέλνπ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγέα θαηΪιιεινπ δηεπηζηεκνληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. πλεξγΪδεηαη αθφκε ζε επέπεδν Ϋξεπλαο θαη δηδαζθαιέαο κε 

ζπλαδΫιθνπο ζην Kennesaw State University (U.S.A) θαη ζην ΚΫληξν πνπδψλ ηεο Καξατβηθάο 

ηνπ Παλ/κένπ ηνπ Λνλδέλνπ.  

ΜΫινο ΓΔΠ εέλαη ζπληνλέζηξηα ηνπ ΚΫληξνπ Καλαδηθψλ πνπδψλ ζε ζπλεξγαζέα κε ην 

Σκάκα Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο θαη Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ηνπ ΔΚΠΑ.  

ΜΫινο ΓΔΠ εέλαη εηδηθά επηζηεκνληθά ζχκβνπινο ηνπ ΚΫληξνπ Διιεληθάο Γιψζζαο απφ ην 

1999 γηα ζΫκαηα Δπξσπατθάο γισζζηθάο πνιηηηθάο. Δέλαη αθφκε απφ ην Ηνχλην  ηνπ 2010 

επηζηεκνληθά ζπλεξγΪηεο ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο (European Commission) γηα ηελ 

πνιπγισζζέα θαη κεηΫρεη ζηηο εξγαζέεο ηνπ Civil Society Platform for the Promotion of 

Multilingualism.  

ΜΫιε ΓΔΠ ζπκκεηΫρνπλ ζην πξφγξακκα «Θαιάο», ζΫκα «Έκθπιεο Αληζφηεηεο ζηελ 

Δθπαέδεπζε, ηελ Απαζρφιεζε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ» (2009-). 

ΜΫιε ΓΔΠ ηνπ ηκάκαηνο ζπλεξγΪδνληαη σο κΫιε ηξηκειψλ επηηξνπψλ επέβιεςεο 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ κε ζπλαδΫιθνπο ηνπ Σκάκαηνο Φηινινγέαο ηνπ ΔΚΠΑ θαη ηνπ ΑΠΘ, 

ηνπ Σκάκαηνο Αγγιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο ηνπ ΑΠΘ θαη ηνπ ΜΜΔ ηνπ ΔΚΠΑ. Αθφκα 

ππΪξρεη ζπλεξγαζέα θαη απφ θνηλνχ ζπγγξαθά Ϊξζξσλ κεηαμχ ζπλαδΫιθσλ απφ ην Σκάκα 

αιιΪ θαη ην Σκάκα Φηινινγέαο ηνπ ΔΚΠΑ. Άιιεο ζπλεξγαζέεο βξέζθνληαη ζε εμΫιημε κε 

ζπλαδΫιθνπο απφ ην Σκάκα Αγγιηθάο, Γισζζνινγέαο θαη Δπηθνηλσλέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο 

Γπηηθάο Αγγιέαο (University of West England – Bristol), ην Παλεπηζηάκην ηεο ΑκβΫξζαο ζην 

ΒΫιγην, θαη κε ην Παλεπηζηάκην Paris VII Γαιιέαο. ΤπΪξρνπλ αθφκε επηζηεκνληθΫο ζπλεξγαζέεο 

κε Ϊιια ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ πνπ Ϋρνπλ ππνζηεξέμεη πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ θχινπ, θαζψο 

επέζεο θαη κε θνξεέο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ Ϋρνπλ ΚΫληξα γηα Γπλαηθεέεο πνπδΫο 

(City University of New York, University of London, University of Stockholm, University of 

Padova).  

Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος Τμήμαηορ διακπίζειρ  

ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΒΡΑΒΔΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔΛΧΝ ΓΔΠ 

 Σν ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ (Research Papers in Language Teaching and 

Learning) ηεο ρνιάο Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκένπ 

(URL: http://www.eap.gr) αθηΫξσζε ην πξψην ηεχρνο ηνπ 2009 ζε κΫινο ΓΔΠ ηνπ 

http://www.eap.gr/
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Σκάκαηνο, σο Ϋλδεημε ηηκάο γηα ηε ζπκβνιά ηεο ζηελ Ϋξεπλα γηα ηε κΪζεζε/δηδαζθαιέα 

ηεο αγγιηθάο σο ΞΓ, ζηελ εθπαέδεπζε θαζεγεηψλ αγγιηθάο θαη ζηελ νξγΪλσζε θαη 

ιεηηνπξγέα ηνπ ΠΜ «Δηδέθεπζε Καζεγεηψλ Αγγιηθάο Γιψζζαο» ηνπ Δ.Α.Π.  

 ε κΫινο ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο απελεκάζε ην βξαβεέν ERASMUS (2010) ζην 

Δπξσπατθφ Θεκαηηθφ Γέθηπν ATHENA ζην νπνέν ζπκκεηεέρε σο ζπληνλέζηξηα ηεο 

εξεπλεηηθάο νκΪδαο ―Interculturality,‖ ππν-νκΪδα ηεο ζεκαηηθάο Traveling Concepts 

(Giovanna Covi, co-ordinator) απφ ην 2007-2009.  

 

10. ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα  ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος ημήμαηορ επεςνηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ   

Σν ζεκαληηθφηεξν εξεπλεηηθφ Ϋξγν πνπ εθπνλεέ ην Σκάκα εέλαη ην Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό 

Γισζζνκάζεηαο (ΚΠΓ) 

Σν Σκάκα Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο ζπκκεηΫρεη ζην Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα 

«ΑλΪπηπμε ηνπ πζηάκαηνο Αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνέεζεο ΓισζζνκΪζεηαο», θαη 

ζπγθεθξηκΫλα ζηελ «ΠξΪμε 1: ΓηαθνξνπνηεκΫλεο θαη ΓηαβαζκηζκΫλεο ΔζληθΫο ΔμεηΪζεηο 

ΓισζζνκΪζεηαο» [Ϋξγν ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) κε 

πξνυπνινγηζκφ 3.875.000€] κε ηα εμάο ΤπνΫξγα:  

·         ΤπνΫξγν 1.03 «ΓηαθνξνπνηεκΫλα, δηαβαζκηζκΫλα θαη πξνζαξκνζηηθΪ φξγαλα 

κΫηξεζεο Γεξκαληθάο» 

·         ΤπνΫξγν 1.04 «Δπηκφξθσζε λΫσλ αμηνινγεηψλ θαη αλΪπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

γηα ηελ εμ απνζηΪζεσο εθπαέδεπζε εμεηαζηψλ ηεο Γεξκαληθάο» 

·         ΤπνΫξγν 1.10 «χλδεζε ηεο Αγγιηθάο, Γεξκαληθάο, Ηζπαληθάο ηνπ ΚΠΓ κε ηελ 

εθπαέδεπζε» 

Γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο, πνπ εληΪζζεηαη ζην   Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Δθπαέδεπζε θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε» ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, Γηα Βένπ ΜΪζεζεο 

θαη ΘξεζθεπκΪησλ, ζπκπξΪηηνπλ, εθηφο ηνπ ΔΚΠΑ, ην ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην 

Θεζζαινλέθεο (ΑΠΘ) θαη ην Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγέαο Τπνινγηζηψλ 

(ΔΑΗΣΤ) κε Ϋδξα ηελ ΠΪηξα. 

ΠαξΪιιεια εθπνλνχληαη πΪλσ απφ 12 αηνκηθΪ εξεπλεηηθΪ Ϋξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην 

ΔΛΚΔ, θαζψο θαη Ϋλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Humboldt Stiftung, 

Γεξκαλέα.  

εκαληηθΫο εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο  

Σν Σκάκα ζπκκεηΫρεη κΫζσ ησλ κειψλ ηνπ ζε δηΪθνξα ζπιινγηθΪ εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα 

κε παλεπηζηάκηα εληφο θαη εθηφο ΔιιΪδαο. ΔλδεηθηηθΪ λα αλαθΫξνπκε εδψ ηξέα απφ ηα πην 

ζεκαληηθΪ  

 πκκεηνρά ζην ζπιινγηθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα: «Theory of mind», ην 

νπνέν εθηειεέηαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ θαζ. Bart Hollebranse (University of 

Groningen), 2009. 
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 πκκεηνρά ζην ζπιινγηθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα: «Survive syntax», ην 

νπνέν εθηειΫζηεθε ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ θαζ. Michael Putnam (Carson-Newman 

College), 2007-2009. 

 πκκεηνρά ζε ζπιινγηθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα πνπ απνβιέπεη ζηελ 

θξηηηθή έθδνζε ησλ Απάλησλ ηνπ γεξκαλνύ ζηνραζηή Martin Heidegger.  

Άλλα Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα  

ΣΫινο, αμέδεη λα επηζεκαλζεέ φηη ζην Σκάκα αλαηΫζεθαλ θαη 

δηεθπεξαηψζεθαλ/δηεθπεξαηψλνληαη κε επηηπρέα ηα αθφινπζα εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα:  

 Πξφγξακκα Αλακφξθσζεο ηνπ ΠΠ, κε θχξηα ζπκκεηνρά 12 κειψλ ΓΔΠ, 2 

κειψλ ΔΗΓΗΠ, ελφο κΫινπο ΔΣΔΠ θαη 1 δηνηθεηηθνχ ππαιιάινπ.  

 Δθπφλεζε νξγΪλσλ κΫηξεζεο γεξκαλνκΪζεηαο γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ ΓισζζνκΪζεηαο, κε θχξηα ζπκκεηνρά 8 κειψλ ΓΔΠ θαη 2 κειψλ 

Δ.E.ΓΗ.Π. 

Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος ημήμαηορ διακπίζειρ  

εκαληηθά δηΪθξηζε θαη ηδηαέηεξε αλαγλψξηζε ζε δηεζλΫο επέπεδν απνηειεέ ην γεγνλφο φηη 

κΫινο ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο θξέζεθε πξφζθαηα απφ αλεμΪξηεηε επηηξνπά ηνπ εγλσζκΫλνπ 

θχξνπο γεξκαληθνχ ηδξχκαηνο Alexander-von-Humboldt θαη Ϋιαβε ππνηξνθέα γηα ηελ 

πινπνέεζε εξεπλεηηθνχ ζρεδένπ ζπγθξηηνινγηθνχ πεξηερνκΫλνπ. 

ΓηΪθξηζε επέζεο απνηειεέ ε απάρεζε ζηελ επηζηεκνληθά θνηλφηεηα πνπ εέραλ ηα δχν 

ζπλΫδξηα πνπ δηνξγΪλσζε θαηΪ ηελ ηειεπηαέα δηεηέα ην Σκάκα («ΓηεπαθΫο κεηαμχ 

Γισζζνινγέαο θαη Γηδαθηηθάο» θαη «Friedrich Schiller Πνηεηάο – Γξακαηνπξγφο – ηνραζηάο»).  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: ΠαξΪ ηελ ειιηπά ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο αλεπαξθεέο εξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο 

ηα κΫιε ΓΔΠ / ΔΠ ηνπ Σκάκαηνο Γεξκαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Ϋρνπλ λα επηδεέμνπλ 

ηδηαέηεξα θαηΪ ηελ ηειεπηαέα δηεηέα (2008-2010) Ϋλα πινχζην εξεπλεηηθφ Ϋξγν. Σα πνξέζκαηα 

ηνπ Ϋξγνπ απηνχ παξνπζηΪζηεθαλ κε Ϊξζξα πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζε Ϋγθπξα ειιεληθΪ ά δηεζλά 

επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ, κε επηζηεκνληθΫο κνλνγξαθέεο ά κε αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλά ζπλΫδξηα, 

ζε εκεξέδεο θαη δηεκεξέδεο.  

 

11. TMHMA ΗΣΑΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα  ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος Τμήμαηορ επεςνηηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ   

Ζ θαηεχζπλζε Ηηαιηθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Ϋρεη νξέζεη Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν εξεπλεηηθφ 

πιαέζην ζην νπνέν αξζξψλεηαη ε εξεπλεηηθά παξαγσγά ησλ κειψλ ΓΔΠ. Ζ γεληθφηεξε 

ζηφρεπζε ζρεηέδεηαη κε ηε δηεξεχλεζε ζεκΪησλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε ζπζηεκαηηθά κειΫηε ηεο 

Ηηαιηθάο γιψζζαο θαη θηινινγέαο. Δθηφο φκσο ηεο βαζηθάο απηάο εξεπλεηηθάο ελαζρφιεζεο, ηα 

κΫιε ΓΔΠ ηεο Ηηαιηθάο Καηεχζπλζεο αζρνινχληαη θαη κηα ζεηξΪ απφ εξεπλεηηθΪ ζΫκαηα πνπ 

εηζΪγνπλ ηελ δηαπνιηηηζκηθά / δηαγισζζηθά δηΪζηαζε. Δηδηθφηεξα, κειεηψληαη ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηε ζχλδεζε ηεο Μεζαησληθάο Λαηηληθάο Φηινινγέαο κε ηελ Ηηαιηθά Φηινινγέα 
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θαζψο θαη ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνξηθά-πνιηηηζηηθά θαη ινγνηερληθά αιιειεπέδξαζε 

ΔιιΪδαο – Ηηαιέαο. ΑξθεηΫο εέλαη θαη νη κειΫηεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ δηδαζθαιέα ηεο Ηηαιηθάο 

γιψζζαο ζε Ϋιιελεο θαζψο θαη ζπγθξέζεηο ησλ δχν γισζζψλ ζε δνκνιεηηνπξγηθφ επέπεδν.  

Θα πξΫπεη επέζεο λα αλαθεξζεέ φηη ζηελ Ηηαιηθά θαηεχζπλζε δέλεηαη ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηελ 

αλΪπηπμε θαη ηελ ρξάζε ησλ ΝΫσλ Σερλνινγηψλ ζηελ γισζζηθά αλΪιπζε θαη δηδαζθαιέα κε 

απνηΫιεζκα λα ππΪξρεη ζεκαληηθά παξαγσγά εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν θιΪδν.  

Ζ εξεπλεηηθά δηαδηθαζέα ππνζηεξέδεηαη νηθνλνκηθΪ απφ ην Σκάκα κΫζα απφ ηα Κνλδχιηα 

Έξεπλαο θαη Δθπαέδεπζεο πνπ κνηξΪδνληαη ζηα κΫιε ΓΔΠ ηεο Ηηαιηθάο Καηεχζπλζεο. Δπέζεο 

ζε ηαθηΪ δηαζηάκαηα ην ΔΚΠΑ ρξεκαηνδνηεέ ην εξεπλεηηθφ Ϋξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ κΫζα απφ ην 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Καπνδέζηξηαο.  

Ζ ελεκΫξσζε γηα ηα πξνγξΪκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελεο Ϋξεπλαο γέλεηαη κΫζα απφ ζρεηηθΪ 

Ϋληππα (πξνζθιάζεηο ππνβνιάο πξνηΪζεσλ) πνπ κνηξΪδνληαη απφ ηελ Γξακκαηεέα ηνπ 

Σκάκαηνο. Δπέζεο ειεθηξνληθΪ κΫζα απφ ιέζηεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ (mailing lists) πνπ 

ζηΫιλνπλ ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ κελχκαηα ζε φια ηα κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο. 

Ζ Ηηαιηθά Καηεχζπλζε Ϋρεη νξγαλψζεη Ϋλα απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα δηΪρπζεο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ηεο Ϋξγνπ, ηφζν ζε επέπεδν αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο φζν θαη ελεκΫξσζεο ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλνχ. Σα εξεπλεηηθΪ απνηειΫζκαηα δηαρΫνληαη εζσηεξηθΪ κΫζα απφ ζπλαληάζεηο 

εξγαζέαο θαη εκεξέδεο πνπ δηνξγαλψλεη ηαθηηθΪ ε Ηηαιηθά Καηεχζπλζε. ε φιεο ηηο εθδειψζεηο 

απηΫο παξΪγνληαη πξαθηηθΪ ηα νπνέα θπθινθνξνχλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκάκαηνο φζν θαη 

ζε Ϊιια Σκάκαηα ά / θαη Παλεπηζηάκηα ηεο ΔιιΪδαο θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ.  ΔπηπιΫνλ, ηα 

πεξηζζφηεξα κΫιε ΓΔΠ ηεο Ηηαιηθάο Καηεχζπλζεο Ϋρνπλ ζπρλά παξνπζέα ζε επηζηεκνληθΫο 

εθδειψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ (εκεξέδεο, δηεζλά ζπλΫδξηα θ.Ϊ.). Δπέζεο, πνιιΪ κΫιε ΓΔΠ Ϋρνπλ 

ζηελΫο ζρΫζεηο κε ζπλαθά ΠαλεπηζηεκηαθΪ Σκάκαηα ηεο Ηηαιέαο γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

δηΪρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκΪησλ ζε δηεζλΫο επέπεδν. ΣΫινο, ε Ηηαιηθά Καηεχζπλζε 

δηνξγαλψλεη ζπρλΪ εκεξέδεο, ζπκπφζηα, ζπλΫδξηα θαη ζπλαθεέο επηζηεκνληθΫο νξγαλψζεηο νη 

νπνέεο εέλαη αλνηρηΫο ζην επξχ θνηλφ. Δπέζεο κε ηελ αξσγά ησλ αξρψλ ηεο Ηηαιέαο ζηελ 

ΔιιΪδα (Πξεζβεέα, Ηηαιηθφ Μνξθσηηθφ Ηλζηηηνχην) ζπλδηνξγαλψλνληαη πνιιΫο εθδειψζεηο 

επηζηεκνληθνχ αιιΪ θαη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηάξα θΫξλνληαο θνληΪ ζην επξχ θνηλφ ηα εξεπλεηηθΪ 

απνηειΫζκαηα. 

Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιάκαηα ηεο εξεπλεηηθάο εξγαζέαο ζηελ Ηηαιηθά Καηεχζπλζε 

εέλαη ε παληειάο Ϋιιεηςε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξηψλ, αιιΪ θαη γεληθφηεξα ρψξσλ δηδαζθαιέαο 

θαη γξαθεέσλ. Οη δηαζΫζηκεο ππνδνκΫο εέλαη αλεπαξθεέο θαη δελ ππνζηεξέδνπλ ηηο αλΪγθεο ηεο 

εξεπλεηηθάο δηαδηθαζέαο νχηε ζπλΪδνπλ κε ηελ εηθφλα ζχγρξνλνπ Δπξσπατθνχ Σκάκαηνο.  

Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

Ζ παξαγσγά επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ απφ ηα κΫιε ηνπ Σκάκαηνο Ηηαιηθάο γιψζζαο 

θαη θηινινγέαο θαηΪ ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα (2004-2009) θαέλεηαη ζηνπο παξαθΪησ πέλαθεο 

θαη‘ Ϋηνο, βαζκέδα θαζεγεηά θαη ΣνκΫα, Ϋπεηηα απφ ζηνηρεέα πνπ θαηΫζεζαλ ηα έδηα ηα κΫιε 

ΓΔΠ. Σν εξεπλεηηθφ Ϋξγν ζπλέζηαηαη ζε βηβιέα / κνλνγξαθέεο, Ϊξζξα ζε επηζηεκνληθΪ 

πεξηνδηθΪ, θεθΪιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα  

Βαζκόο αλαγλώξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα από ηξίηνπο  
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Ζ ζεκαληηθά αλαγλψξηζε ηεο Ϋξεπλαο θαη ηνπ Ϋξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο 

εηεξναλαθνξΫο ζηα Ϋξγα ηνπο, ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο ζε δηεζλά πεξηνδηθΪ θαη πξαθηηθΪ δηεζλψλ 

ζπλεδξέσλ, θαζψο θαη απφ ηηο ζπκκεηνρΫο ηνπο ζε πνιιΫο επηζηεκνληθΫο επηηξνπΫο.  

Βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ/ζπνπδαζηώλ ζηελ έξεπλα 

ε γεληθΫο γξακκΫο ν βαζκφο ζπκκεηνράο εέλαη κηθξφο θαη δελ ζα κεγαιψζεη αλ δελ 

αλαπηπρζνχλ νη εξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο ηεο Ηηαιηθάο Καηεχζπλζεο.  

Σημανηικέρ επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ  

Σα κΫιε ΓΔΠ ηεο Ηηαιηθάο Καηεχζπλζεο Ϋρνπλ αλαπηχμεη ζπλεξγαζέεο ηφζν κε Ϊιια 

Σκάκαηα ηνπ ΔΚΠΑ, φζν θαη κε Παλεπηζηάκηα ηεο ΔιιΪδαο θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ. ΠνιιΪ απφ ηα 

κΫιε ΓΔΠ ηεο Καηεχζπλζεο ζπκκεηΫρνπλ ζε εξεπλεηηθΫο νκΪδεο Ϊιισλ Παλεπηζηεκέσλ ηεο 

ΔιιΪδαο θαη ηεο Δπξψπεο. 

ΑλαθνξΪ ζε ηδηαέηεξα ζεκαληηθΫο θαηΪ ηελ Ϊπνςε ηνπ Σκάκαηνο δηαθξέζεηο  

 Cavalliere al merito della Reppublica Italiana. Ο θαζεγεηάο θ. Εψξαο Ϋρεη 

δερζεέ ηηο αθφινπζεο δηαθξέζεηο:ε δηεζλΫο επέπεδν 

 Cavalliere al merito della Reppublica Italiana.Δπέζεο, δχν κΫιε ΓΔΠ ηεο 

Ηηαιηθάο Καηεχζπλζεο ππάξμαλ ΔπηζθΫπηεο ΚαζεγεηΫο ζε παλεπηζηάκηα ηεο Δπξψπεο 

 

12. TMHMA ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

 ΑλαθνξΪ ζε ηδηαέηεξα  ζεκαληηθΫο θαηΪ ηελ Ϊπνςε ηνπ Σκάκαηνο εξεπλεηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο   

Σν ηκάκα Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο Ϋρεη ππνγξΪςεη Γηκεξεέο πκθσλέεο κε ηα 

παξαθΪησ ΗζπαληθΪ Παλεπηζηάκηα: 

i. Παλεπηζηάκην Complutense ηεο Μαδξέηεο, 

ii. Παλεπηζηάκην ηεο ΓξαλΪδα 

iii. Παλεπηζηάκην ηνπ Βαγηαδνιέδ (Valladolid),  

iv. Παλεπηζηάκην ηεο ΛηΫηδα (Lleida), 

v. Παλεπηζηάκην ηνπ ΑιηθΪληε (Alicante). 

Απφ ην 2005 κΫρξη ζάκεξα Ϋρνπλ κεηαθηλεζεέ κε ππνηξνθέα ERASMUS πεξηζζφηεξνη απφ 

εβδνκάληα πΫληε 75 (θνηηεηΫο) ηεο Καηεχζπλζεο Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο θαη 

αξγφηεξα ηνπ ηκάκαηνο Ηζπαληθάο Γιψζζαο θαη Φηινινγέαο ελψ αληέζηνηρα Ϋρνπλ Ϋξζεη ζην 

Σκάκα θνηηεηΫο απφ ηα πξναλαθεξζΫληα ΗζπαληθΪ Παλεπηζηάκηα. ΚαηΪ ηελ έδηα ρξνληθά 

πεξένδν Ϋρνπλ κεηαβεέ ζηελ Ηζπαλέα πΫληε (5) κΫιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκάκαηφο θαη αληέζηνηρα Ϋρνπλ 

Ϋξζεη δΫθα (10) Ηζπαλνέ θαζεγεηΫο. Δπέζεο ππΪξρεη ζηελά ζπλεξγαζέα κε ην Δζληθφ Απηφλνκν 

Παλεπηζηάκην ηνπ Μεμηθνχ (UNAM), ην ΚνιΫγην ηνπ Μεμηθνχ (Colegio de México) θαη Ϋρνπλ 

ππνγξαθεέ Γηκεξεέο πκθσλέεο πλεξγαζέαο κε ην Παλεπηζηάκην ηεο Γεκνθξαηέαο ζηελ 
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ΟπξνπγνπΪε (Universidad de la República). 

1.  Τπφ ηελ αηγέδα ηνπ Ηζπαληθνχ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο θαη ζε ζπλεξγαζέα κε ην 

Παλεπηζηάκην ηνπ Alcalá de Henares θαη ην Μνξθσηηθφ Σκάκα ηεο Ηζπαληθάο Πξεζβεέαο, 

δηνξγΪλσζε ζεκηλΪξηα επηκφξθσζεο θαζεγεηψλ ηεο Ηζπαληθάο γιψζζαο, δηΪξθεηαο 60 

δηδαθηηθψλ σξψλ Ϋθαζην, θαηΪ ηνπο κάλεο Ηνχλην θαη ΓεθΫκβξην ηνπ 2007.  

2.  Απφ ην 2004 κΫρξη ζάκεξα, Ϋρεη δηνξγαλψζεη  ά ζπλδηνξγαλψζεη κε Παλεπηζηάκηα ηεο 

Ηζπαλέαο, ζεηξΪ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ εκεξέδσλ ζηηο νπνέεο Ϋρνπλ ζπκκεηΪζρεη 

πξνζθεθιεκΫλνη θαζεγεηΫο απφ παλεπηζηάκηα ηεο Δπξψπεο, Ζ.Π.Α. θαη Λαηηληθάο Ακεξηθάο. 

πγθεθξηκΫλα Ϋρνπλ δηνξγαλσζεέ εκεξέδεο / ζπκπφζηα σο εμάο:  

Α. Homenaje a Leopoldo Zea 

B. Homenaje a Miguel de Cervantes  

Γ. Homenaje a Federico García Lorca 

Γ. Homenaje a Juan Carlos Onetti 

Δ.  Fraseo/Paremiología e interculturalidad 

Σ. Homenaje a Nicolás Guillén y César Vallejo 

Ε. Simón Bolívar, Francisco de Miranda y América Latina. 

3.  ΜΫιε ΓΔΠ θαη δηδΪζθνληεο ηνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ ιΪβεη ππνηξνθέεο απφ ηελ Ηζπαληθά 

ΚπβΫξλεζε γηα ζπκκεηνρά ζε ζεξηλΪ πξνγξΪκκαηα επηκφξθσζεο ζηελ Ηζπαληθά Γιψζζα θαη 

Πνιηηηζκφ ζην Παλεπηζηάκην Complutense ηεο Μαδξέηεο θαη ζην Παλεπηζηάκην ηεο ΓξαλΪδα. 

4.  πκκεηνρά ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Complutense ηεο Μαδξέηεο, κε 

ζπληνληζηά ζηελ ΔιιΪδα ηνλ θαζεγεηά θ. Κξέδα.  

5.  ΓηνξγΪλσζε γηα πξψηε θνξΪ ζηελ ΔιιΪδα ην 14ν Παγθφζκην πλΫδξην ηεο Γηεζλνχο 

πλνκνζπνλδέαο Λαηηλνακεξηθαληθψλ θαη Καξατβηθψλ πνπδψλ (F.I.E.A.L.C.) κε πεξηζζφηεξεο 

απφ 300 ζπκκεηνρΫο θαζεγεηψλ θαη εξεπλεηψλ απφ Δπξψπε, Αζέα θαη Ακεξηθά.  

6.  H θαζεγάηξηα Δ. Παλδά-ΠαπιΪθε εθιΫρζεθε Πξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο πλνκνζπνλδέαο 

Λαηηλνακεξηθαληθψλ θαη Καξατβηθψλ πνπδψλ (F.I.E.A.L.C.) γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 2009-

2011. 

7.  Γηνξγαλψλεη ην 12ν Παγθφζκην πλΫδξην ηεο Γηεζλνχο Δηαηξεέαο χγρξνλεο Ηζπαληθάο 

Λνγνηερλέαο (CILEC), ζε ζπλεξγαζέα κε ηα Παλεπηζηάκηα Al-Alsun-Minia University (EGIPTO), 

Brooklyn College of the City of New York (Estados UnidoS), College of the Holy Cross 

(Estados UnidoS), Ohio State University (Estados UnidoS), Universidad de A Coruña 

(ESPAÑA), Universidad de Bucarest (Rumanía) Universidad de Cádiz (ESPAÑA), Universidad 

Nacional y Kapodistríaca de Atenas (Grecia), Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(ESPAÑA), Universidad de Oviedo (ESPAÑA),  Universidad de Santiago de Compostela 

(ESPAÑA), Universidad de Vigo (ESPAÑA), University of Glasgow (Reino Unido), University of 

Edingbugh (Reino Unido), The University of Melbourne (AUSTRALIA), Washington University 

(Estados UnidoS). Θα πξαγκαηνπνηεζεέ ζε ηξεηο Ϋδξεο σο εμάο: 30 θαη 31 Μαΐνπ ζην 

Παλεπηζηάκην ηεο Λα Κνξνχληα (Universidade de a Coruña), 1 Ηνπλένπ ζην Δζληθφ 
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εμ‘απνζηΪζεσο Παλεπηζηάκην ηεο Ηζπαλέαο (UNED) θαη 15, 16 θαη 17 Ηνπλένπ ζην Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ.  

8.  Έρεη πξνγξακκαηηζηεέ γηα ηηο 11 θαη 12 Οθησβξένπ 2011 ΓηεζλΫο πκπφζην αθηεξσκΫλν 

ζηνλ Πεξνπβηαλφ ζπγγξαθΫα José María Arguedas ζην πιαέζην ησλ δηεζλψλ εθδειψζεσλ γηα 

ηα 100 ρξφληα απφ ηε γΫλλεζά ηνπ.  

9.  πκκεηεέρε ζην Πξφγξακκα «χζηεκα αμηνιφγεζεο θαη Πηζηνπνέεζεο ΓισζζνκΪζεηαο. 

ΤΔ10: Πξνεηνηκαζέα γηα ηηο εμεηΪζεηο ηνπ ΚΠγ (Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ ΓισζζνκΪζεηαο) ζηελ 

Ηζπαληθά Γιψζζα» γηα ηελ εηζαγσγά ηεο Ηζπαληθάο γιψζζαο ζηηο εμεηΪζεηο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ ΓισζζνκΪζεηαο.  

10.  πκκεηΫρεη ζην Πξφγξακκα «ΓηαθνξνπνηεκΫλεο θαη ΓηαβαζκηζκΫλεο ΔζληθΫο ΔμεηΪζεηο 

ΓισζζνκΪζεηαο» ζηα ππνΫξγα 1.05, 1.06 θαη 1.10 γηα ηελ εηζαγσγά ησλ δηαβαζκηζκΫλσλ 

επηπΫδσλ Α, Β θαη Γ ζηελ Ηζπαληθά Γιψζζα, ησλ εμεηΪζεσλ ηνπ ΚΠγ.  

11.  πκκεηΫρεη ζην Πξφγξακκα «Πξαθηηθά Άζθεζε Φνηηεηψλ ΔΚΠΑ», θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ 

νπνένπ θνηηεηΫο θΪλνπλ ηελ πξαθηηθά Ϊζθεζά ηνπο ζε ζρνιεέα θαη πξεζβεέεο ά ηλζηηηνχηα 

ηζπαλφθσλσλ ρσξψλ.  

12.  Απφ ηελ έδξπζε ηνπ Σκάκαηνο θαη κΫρξη ζάκεξα Ϋρνπλ αλαθεξπρζεέ Δπέηηκνη 

ΓηδΪθηνξεο, ζεκαληηθνέ θαη αλαγλσξηζκΫλνη επηζηάκνλεο απφ ηελ Ηζπαλέα θαη ρψξεο ηεο 

Λαηηληθάο Ακεξηθάο. 

Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

Ζ ππνδνκά ε εξγαζηεξηαθά θξέλεηαη αξθνχλησο ηθαλνπνηεηηθά. Γηα λα ππΪξρεη εξεπλεηηθά 

εγξάγνξζε ρξεηΪδεηαη ε επΪξθεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξέσλ εμνπιηζκΫλσλ κε εξγαζηεξηαθφ 

πξνζσπηθφ. 

Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

Ζ παξαγσγά επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ απφ ηα κΫιε ηνπ Σκάκαηνο ζπλέζηαηαη ζε βηβιέα 

/ κνλνγξαθέεο, Ϊξζξα ζε επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ, θεθΪιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο θαη 

αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα 

Βαζκόο αλαγλώξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα από ηξίηνπο  

Ζ ζεκαληηθά αλαγλψξηζε ηεο Ϋξεπλαο θαη ηνπ Ϋξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο 

εηεξναλαθνξΫο ζηα Ϋξγα ηνπο, ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο ζε δηεζλά πεξηνδηθΪ θαη πξαθηηθΪ δηεζλψλ 

ζπλεδξέσλ, θαζψο θαη απφ ηηο ζπκκεηνρΫο ηνπο ζε πνιιΫο επηζηεκνληθΫο επηηξνπΫο.  

Βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ/ζπνπδαζηώλ ζηελ έξεπλα 

ε γεληθΫο γξακκΫο ν βαζκφο ζπκκεηνράο εέλαη κηθξφο θαη δελ ζα κεγαιψζεη αλ δελ 

αλαπηπρζνχλ νη εξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο ηεο Ηζπαληθάο Καηεχζπλζεο.  

 

13. ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 



Ενδιάμεση Εσωτερική Ζκθεση ΕΚΠΑ  - Ιούλιος 2011, Αθήνα 

 

293 

Ζ πξναγσγά ηεο Έξεπλαο εέλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ζπληειεέηαη κΫζσ ησλ δεκνζηεχζεσλ 

(δηεζλψλ-εγρψξησλ) ησλ κειψλ Γ.Δ.Π., ηεο ζπκκεηνράο ηνπο ζε ΔξεπλεηηθΪ ΠξνγξΪκκαηα θαη 

πλΫδξηα (δηεζλά-εγρψξηα) θαζψο θαη κε ηελ επέβιεςε ησλ Γηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ πνπ 

εθπνλνχληαη.  

Δέλαη ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη αξθεηΪ κΫιε Γ.Δ.Π. άδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ  ηνκΫα ησλ 

Δξεπλεηηθψλ ΠξνγξακκΪησλ. ΑληηζΫησο ζεκεηψλεηαη ην γεγνλφο ηεο ρακειάο ρξεκαηνδφηεζε; 

ησλ ΠξνγξακκΪησλ απηψλ.  

Ζ βηβιηνζάθε ηνπ Σκάκαηνο εέλαη εμαηξεηηθΪ πεξηνξηζκΫλε ζε ρψξν, κε ζπλΫπεηα ηελ Ϋιιεηςε 

ζεηξψλ Μνπζηθνινγηθψλ Πεξηνδηθψλ, ζπιινγψλ microfilms κε κνπζηθΫο πεγΫο επξσπατθάο 

κνπζηθάο απφ ηνλ 100-210 αηψλα. Σα θνλδχιηα γηα ηελ αγνξΪ πιηθνχ ρξάζηκνπ γηα ηελ Ϋξεπλα 

εέλαη πεξηνξηζκΫλα, κε απνηΫιεζκα ηα κΫιε Γ.Δ.Π. λα εμαλαγθΪδνληαη λα θαιχπηνπλ κφλνη ηνπο 

ην ζχλνιν, ζρεδφλ, ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο εμφδσλ (αγνξΫο βηβιέσλ, Ϊξζξσλ, microfilms, 

εξεπληηθΫο απνζηνιΫο ζηελ ΔιιΪδα θαη ζην εμσηεξηθφ).  

Σν Δξγαζηάξην ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ εέλαη Ϋλαο ρψξνο ζηνλ νπνέν ιεηηνπξγνχλ 

νθηψ ππνινγηζηΫο θαη Ϋλαο εθηππσηάο Iaser γηα ηηο δηδαθηηθΫο αλΪγθεο ησλ καζεκΪησλ: 

Μνπζηθά Σερλνινγέα, Μνπζηθά Πιεξνθνξηθά, Μνπζηθά γηα Media, Αθνπζηηθά Υψξσλ κε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο.  

Σα καζάκαηα ΔθαξκνζκΫλεο Αθνπζηηθάο, φπσο εέλαη ε ζεηξΪ ησλ καζεκΪησλ ησλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ Ζρνιεςέα, δηδΪζθνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ Studio ηνπ Δξγαζηεξένπ Μνπζηθάο Αθνπζηηθά; 

Σερλνινγέαο, ηνπ Σκάκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ. Πξφθεηηαη γηα Ϋλα ηερλνινγηθΪ αξηέσο 

εμνπιηζκΫλν επαγγεικαηηθνχ επηπΫδνπ studio ερνγξαθάζεσλ θαη επεμεξγαζέαο άρνπ. ' απηφλ 

ηνλ ρψξν εέλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πνηθέιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ Ϊπηνληαη ηνπ 

επξπηΫξνπ ρψξνπ ηνπ άρνπ, ηεο ερνιεςέαο, ηεο ειεθηξνληθάο ζχλζεζεο θαη ηεο αθνπζηηθάο. Σν 

Studio απνηειεέ ππφδεηγκα αθνπζηηθάο θαη εξγνλνκηθάο κειΫηεο, θαζψο εέλαη Ϋλα απφ ηα 

ειΪρηζηα studio ζηελ ΔιιΪδα, πνπ δηαζΫηεη κεηαβιεηά αθνπζηηθά.  

ΑλαθνξηθΪ κε ηνλ βαζκφ αλαγλψξηζεο ηεο Ϋξεπλαο πνπ γέλεηαη ζην Σκάκα απφ ηξέηνπο, ηα 

θξηηάξηα πνπ ηέζεληαη γηα ηελ παξΪκεηξν απηά βαζέδνληαη ζπλάζσο ζηα ζΫζκηα ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ (Sciences) αιιΪ δελ βξέζθνπλ απφιπηε εθαξκνγά θαη δελ εέλαη απφιπηα κεηξάζηκεο 

ζηηο ΑλζξσπηζηηθΫο; θαη ΚνηλσληθΫο; Δπηζηάκεο (Arts and Humanities), ζηηο νπνέεο 

ζπγθαηαιΫγεηαη ε Μνπζηθνινγέα. Παξφια απηΪ, θαη δεδνκΫλνπ ηνπ φηη ε Μνπζηθνινγέα ζηελ 

ΔιιΪδα εέλαη κηα ζρεηηθΪ λεαξά επηζηάκε, ε αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ ησλ κειψλ 

ΓΔΠ, ησλ ππνςεθέσλ δηδαθηφξσλ θαη ησλ ινηπψλ εξεπλεηψλ, αιιΪ θαη ε ζπλνιηθά ηνπο 

πξνζθνξΪ ζηελ Δπηζηάκε εέλαη αμηφινγε θαη πνιχ ζεκαληηθά.  

Με δεδνκΫλε ηε λεαξά ειηθέα ηνπ Σκάκαηνο, νη ζπλεξγαζέεο εέλαη πνιχκνξθεο θαη πξνΪγνπλ 

ηελ Ϋξεπλα κε παλεπηζηάκηα ηεο ΔιιΪδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

14. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  

Οη δηδΪζθνληεο ηνπ Σκάκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ 

Ϋρνπλ λα επηδεέμνπλ θαηΪ ηελ ηειεπηαέα δηεηέα (2007-2009) πινχζην εξεπλεηηθφ Ϋξγν, παξΪ ηελ 

ειιηπά ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο αλεπαξθεέο ππνδνκΫο. Σα πνξέζκαηα ηνπ επηζηεκνληθνχ  Ϋξγνπ 

ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ πκβαζηνχρσλ 407/80 ηνπ Σκάκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη 

χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ δεκνζηεχνληαη ζε Ϊξζξα ηα νπνέα πεξηιακβΪλνληαη ζε Ϋγθπξα 
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ειιεληθΪ ά/θαη δηεζλά επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ, αλαθνηλψλνληαη ζε δηεζλά ζπλΫδξηα, εκεξέδεο 

θαη δηεκεξέδεο θαη εθδέδνληαη σο επηζηεκνληθΫο κνλνγξαθέεο.  

Πξνο ελεκΫξσζά ζαο, θαηαγξΪθνπκε, δεηγκαηνιεπηηθψο, ηελ πιΫνλ πξφζθαηε 

επηζηεκνληθά δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ πκβαζηνχρσλ 407/80 ηνπ Σκάκαηνο: 

i. Δθδεδνκέλεο επηζηεκνληθέο κνλνγξαθίεο 

 Mazis Η. Th., ―A Geopolitical Analysis in the recent Lebanon crisis and the 

broader implications (Summer 2006)‖, Institut für Strategie und Sicherheitspolitik ηεο 

Landesverteidigungsakademie, Wien, Ősterreich, ζπιινγηθφο ηφκνο 8/ 2007, p.p.: 149-

184.  

 ΜΪδεο, Η. Θ., Ζ Γεσπνιηηηθά ζηελ Δπξχηεξε ΜΫζε Αλαηνιά θαη ε Σνπξθέα, 

Δθδφζεηο ΛηβΪλε, Αζάλα 2008 [410 ζζ. θαη 45 Ϋγρξσκνη ρΪξηεο], ISBN 978-960-14-

1627-4. 

 ειιΪ Δ., Γηγισζζέα θαη Κνηλσλέα. H ειιεληθά πξαγκαηηθφηεηα, Πξφινγνο 

Υξηζηφθνξνπ ΥαξαιακπΪθε, εθδφζεηο Πξνζθάλην, Aζάλα, 2001, 263 ζζ. [2ε Ϋθδνζε, 

Αζάλα, 2007]. 

 Κνλδχιε Δ., Αξαβηθφο Πνιηηηζκφο, εθδφζεηο ΔιιεληθΪ ΓξΪκκαηα, Αζάλα 2008, 

535 ζζ. [3ε Ϋθδνζε]. 

 Μαπξνπνχινπ Μ. & Πξφθνπ ., TEMEL TÜRKÇE IΗ θαη TEMEL TÜRKÇE IΗΗ (& 

αληέζηνηρα Βηβιέα γηα ηνλ θαζεγεηά). Δθδφζεηο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 2008. 

 Μαπξνπνχινπ Μ. & Πξφθνπ ., TÜRKÇE ΗI θαη TÜRKÇE ΗIΗ (& αληέζηνηρα Βηβιέα 

γηα ηνλ θαζεγεηά). Δθδφζεηο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 2008. 

 Μαπξνπνχινπ Μ. & Πξφθνπ ., TEMEL TÜRKÇE I (& αληέζηνηρν Βηβιέν γηα ηνλ 

θαζεγεηά). Δθδφζεηο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 2007. 

 Μαπξνπνχινπ Μ. & Πξφθνπ ., TÜRKÇE I (& αληέζηνηρν Βηβιέν γηα ηνλ 

θαζεγεηά). Δθδφζεηο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 2007. 

 Νηφθνο Α., The proliferation of Weapons of Mass Destruction in the 

Mediterranean and the Middle East. EU and NATO‘s Options, London, Taylor & Francis 

Publishers, 2008. 

 Νηφθνο Αζαλ., Security Sector Reform in Southeastern Europe, the Black Sea 

and the Middle East, Kluwer Academic Publishers, Amsterdam, 2007. 

 ΠαπνπηζΪθε Ν., Μηθξά εηζαγσγά ζηα ηζιακηθΪ γξΪκκαηα, Ϋθδ. Μνπζεέν 

ΜπελΪθε-Μνπζεέν Ηζιακηθψλ Σερλψλ, Αζάλα 2007 (ζηελ ειιεληθά θαη ηελ αγγιηθά 

γιψζζα – αγγιηθά κεηΪθξαζε: John Απγεξηλφο) 

 Λνχπεο Γ., EβιηγηΪ Σζειεκπέ, Οδνηπνξηθφ ζηελ ΔιιΪδα (1668-1671). 

Πεινπφλλεζνο, λεζηΪ Ηνλένπ, Κξάηε, λεζηΪ Αηγαένπ, εηζαγσγά, κεηΪθξαζε απφ ηα 

ηνπξθηθΪ, ζεκεηψζεηο, Αζάλα: ΔθΪηε, 1994,[ 21999, 366 ζζ., 32 εηθφλεο. Σξέηε Ϋθδνζε 

2005, 445 ζζ., 42 εηθφλεο] 
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 Loupis D. & Tolias G. (eds), Eastern Mediterranean cartographies, TεηξΪδηα 

Δξγαζέαο 25/26. Athens: Institute for Neohellenic Research, National Hellenic Research 

Foundation, 2004), 402 ζζ., 134 εηθφλεο. 

 Μαπξνπνχινπ Μ., NUTUK, Ο ΜΫγαο Ρεηνξηθφο, ηνπ Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk, ζρνιηαζκΫλε κεηΪθξαζε, δχν ηφκνη, εθδ. Παπαδάζε, 2009.  

 ειιΪ Δ., ΜεηΪθξαζε απφ ηε γαιιηθά γιψζζα ηνπ Ϋξγνπ ηνπ θαζεγεηά ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ηεο νξβφλλεο Paris V, Υξάζηνπ Κιαέξε, Λεηηνπξγηθά Γισζζνινγέα, 

ΔιιεληθΪ ΓξΪκκαηα, Αζάλα, 2007, 131 ζει. [πξσηφηππν: Christos Clairis, Vers une 

linguistique inachevée, Louvain, Peeters, 2005]. 

ii. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ελ εμειίμεη 

ηα θΪησζη εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα ηα κΫιε ΓΔΠ θαη νη ζπκβαζηνχρνη 407/80 κεηεέραλ ά 

κεηΫρνπλ σο ζπληνληζηΫο ά σο εμσηεξηθνέ ζπλεξγΪηεο: 

 «Documentation of Urum, the language of a Greek population in the Caucasus», 

ζπληνληζηάο η. θνπεηΫαο θαη ην Παλεπηζηάκην ηνπ Potsdam. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα 

ελεθξέζε πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΚνηλσθειΫο Ίδξπκα ΗσΪλλε . ΛΪηζε, Αζάλα 

(ΓεθΫκβξηνο 2009).  

 «Γεσγξαθηθά Παηδεέα θαη Ηζηνξέα ηεο Υαξηνγξαθέαο, 15νο-19νο αηψλαο», Δζληθφ 

Ίδξπκα Δξεπλψλ, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ, Αζάλα.    

 «Οζσκαληθά Δπηγξαθηθά. Corpus Inscriptionum Ottomanicarum Graeciae», 

κειΫηε θαη Ϋθδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νζσκαληθψλ επηγξαθψλ ηεο EιιΪδαο. Τπεχζπλε 

πξνγξΪκκαηνο: Δπαγγειέα ΜπαιηΪ, Γηεπζχληξηα Δξεπλψλ, Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, 

Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ, Αζάλα.   

 «ΔλζΪξξπλζε επηρεηξεκαηηθψλ δξΪζεσλ, θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ ζηνλ ηνκΫα 

ηεο πνιηηηζηηθάο δηαρεέξηζεο». Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Πνιηηηζκηθφ Γηνηθεέλ» (2006-

2007) 

 «Άδσληο: ε αξαβηθά πνηεηηθά πξσηνπνξέα κε ειιεληθφ ςεπδψλπκν», 2003 

(ΔΚΠΑ, ΔΛΚΔ).  

 «Αλαδάηεζε ζηνηρεέσλ γηα ηε ζρΫζε ηνπ αξαβηθνχ πνιηηηζκνχ κε ηελ παηδεέα πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηα παξΪιηα ηεο Μεζνγεένπ», 2005 (ΔΚΠΑ, ΔΛΚΔ). 

 ΒπδαληηλΫο θαη ηζπαλν-αξαβηθΫο ζρΫζεηο ηνλ 10ν θαη 11ν αηψλα (2006). 

 «Πηινηηθφ πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο/Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ 

νξγΪλσζε ηεο χιεο, ζχληαμε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξΪκκαηνο θαη ζπγγξαθά εγρεηξηδέσλ 

γηα ηε δηδαζθαιέα ηεο Σνπξθηθάο ζε ΑξρΪξηνπο θαη ΠξνρσξεκΫλνπο θαζψο θαη ζε 

θπζηθνχο νκηιεηΫο ζηα ΓπκλΪζηα ηεο ΘξΪθεο» (2006-08). 

ΣΫινο, επηζεκαέλνπκε φηη ζην Σκάκα αλεηΫζε θαη δηεθπεξαηψλεηαη κε επηηπρέα, κε ηε 

ζπκκεηνρά ζηελ νκΪδα εξγαζέαο φισλ ησλ δηδαζθφλησλ ηελ Σνπξθηθά γιψζζα, ε δηελΫξγεηα 

ησλ εμεηΪζεσλ πηζηνπνέεζεο ηεο Σνπξθηθάο γιψζζαο, ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ 

ΓισζζνκΪζεηαο ηνπ ΤΠΔΠΘ - Γεληθά Γηεχζπλζε Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ Δθπαηδεπηηθψλ 
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ΘεκΪησλ, Γηεχζπλζε Πηζηνπνέεζεο ηεο γλψζεο μΫλσλ (2008). 

Αλαγλώξηζε εξεπλεηηθνύ έξγνπ 

Ζ πνηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη ελ γΫλεη επηζηεκνληθνχ Ϋξγνπ ησλ κειψλ ηνπ Σκάκαηνο 

Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ απνηππψλεηαη κΫζσ ηεο ζπκκεηνράο 

ηνπο ζηνπο θΪησζη δηνηθεηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ηνκεέο (γηα ηελ ηειεπηαέα δηεηέα):  

Α. Γηνέθεζε ζε Δξεπλεηηθνχο Θεζκνχο:  

Καζεγεηάο Η. Θ. ΜΪδεο: Πξφεδξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Ακπληηθψλ Αλαιχζεσλ (Η.Α.Α.) ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κξαηηθνχ Think Tank γηα ζΫκαηα Γεσπνιηηηθάο, 

Γεσζηξαηεγηθάο θαη Ακπληηθάο ΑλΪιπζεο απφ ηνλ Ηνχιην 2004 Ϋσο ηνλ Ηνχιην 2008.  

Β. Πξνζθιάζεηο απφ παλεπηζηάκηα ηεο αιινδαπάο γηα δηδαζθαιέα 

- Second Annual Tel Aviv University Workshop on The Arab-Israeli Conflict δσδεθαάκεξεο 

Γηαξθεέαο, ηα νπνέα δησξγαλψλεη ην «The S. Daniel Abraham Center for International and 

regional Studies» ηνπ ηδένπ Παλεπηζηεκένπ (θαζεγεηάο θ. Η.Θ.ΜΪδεο) 

- ΝΑΣΟ SCHOOL, Oberammergau, Deutschland (15 Μαΐνπ 2007) κε αληηθεέκελν ―Geo-

cultural perspective of Global Stability and Security” γηα ηελ νπνέα εδΫρζελ ηελ ππ. αξ. 

1808.1.66/ΝSΟ/DΑ/07/an/vg, May 2007 ζπγραξεηάξηα επηζηνιά ηνπ Κνζκάηνξνο ηεο ρνιάο 

/Dean of Academics, Colonel, USA Air Force Γξνο Kurt W. Shake (Ph.D) (θαζεγεηάο θ. 

Η.Θ.ΜΪδεο). 

- Γηεπξσπατθφ Γηδαθηνξηθφ θαη Μεηαδηδαθηνξηθφ εκηλΪξην κε εξεπλεηηθφ πεδέν ηηο 

«Πολιηικέρ Ανάπηςξηρ και Γιασείπιζηρ ηος Φώπος» κε θχξηνπο ζπλεξγΪηεο ηα Παλεπηζηάκηα ηεο 

ΣεξγΫζηεο (Ηλζηηηνχην Γεσπνιηηηθάο θαη Σκάκα Δμσηεξηθάο Πνιηηηθάο θαη Γηπισκαηέαο), ηεο 

ΝΪπνιεο (Federico II, ρνιά Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκάκα Αλαιχζεσο Πεξηβαιινληηθψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ Γπλακηθψλ), Παλεπηζηάκην ΝνβΪξαο, Παλεπηζηάκην ηνπ ΜπελεβΫλην, 

Παλεπηζηάκην ηεο νξβφλεο, ηεο ΛνπκπιηΪλαο θ.Ϊ. (θαζεγεηάο θ. Η.Θ.ΜΪδεο)  

-  Université Catholique de Louvain ζην ΒΫιγην (θαζεγεηάο Jacques Grand-Henry)  ζρεηηθΪ 

κε ηελ θξηηηθά Ϋθδνζε ησλ κεζαησληθψλ κεηαθξΪζεσλ ηνπ Α. Γξεγνξένπ ηνπ Θενιφγνπ 

(Αλαπιεξψηξηα  θαζεγάηξηα θ. Δ. Κνλδχιε) 

-  INALCO ζηνλ Παξέζη (θαζεγεηάο Abubakr Schraibi) κε ζΫκαηα κεζαησληθάο αξαβηθάο 

ινγνηερλέαο Θενιφγνπ (Αλαπιεξψηξηα  θαζεγάηξηα θ. Δ. Κνλδχιε)  

Γ. ΜΫιε ηνπ Σκάκαηνο κεηεέραλ ά κεηΫρνπλ ζηε ζπληαθηηθά επηηξνπά  Ϋγθπξσλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. 

Γεηγκαηνιεπηηθψο: 

-"Γεσπνιηηηθά", επηζηεκνληθφ εμεηδηθεπκΫλν πεξηνδηθφ κε θξηηΫο.  

-  «Defensor Pacis» θαη ηεο ειιελφθσλεο ηεηξΪκελεο Δπηζηεκνληθάο Δπηζεσξάζεσο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Ακπληηθψλ Αλαιχζεσλ 

- «Γευζηπαηηγική», αγγιφθσλε Δπηζηεκνληθά Δπηζεψξεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ακπληηθψλ 

Αλαιχζεσλ. 
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Δπέζεο, αμέδεη λα ζεκεησζεέ ε ζπλεξγαζέα κειψλ ηνπ Σκάκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη 

χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ πνπδψλ κε ηνπο αθφινπζνπο εθδνηηθνχο νέθνπο: 

-  εηξΪ «Γεσπνιηηηθά» ησλ Δθδφζεσλ «Πξνζθάλην-Α. ηδεξΪηνο». 

 - εηξΪ ηνπ Δξγαζηεξένπ Γεσπνιηζηηθψλ Αλαιχζεσλ ηνπ Δθδνηηθνχ Οέθνπ Παπαδάζε.  

-  εηξΪ «Γεσπνιηηηθά-Γηεζλεέο ρΫζεηο» ησλ Δθδφζεσλ ΛηβΪλε. 

Γ. Γηαθξέζεηο  

- Αλαπιεξψηξηα θαζεγάηξηα θ. Δ. Κνλδχιε: Prix Fagnan des études sémitiques (2007). 

- Καζεγεηάο θ. Η. Θ. ΜΪδεο: Ϋρεη ηηκεζεέ επαλεηιεκκΫλσο γηα ηελ επηζηεκνληθά ηνπ 

πξνζθνξΪ κε κεηΪιιηα, νλνκαζηηθΫο ηηκεηηθΫο πιαθΫηεο θαη ηηκεηηθΪ δηπιψκαηα.  

Δ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ πκβαζηνχρσλ 407/80 ηνπ 

Σκάκαηνο απνηππψλεηαη, ηΫινο, θαη ζην γεγνλφο φηη μεηέσοςν ενεπγά ζηιρ δπαζηηπιόηηηερ 

μεγάλυν επιζηημονικών ζςλλόγυν, επιζηημονικών εηαιπιών ή επεςνηηικών ιδπςμάηυν,  απφ ηε 

ζΫζε ηνπ ΠξνΫδξνπ, ηνπ ηδξπηηθνχ κΫινπο, ηνπ κΫινπο. 

Γεηγκαηνιεπηηθψο: 

o Διιεληθά Δπηζηεκνληθά Δηαηξεέα πνπδψλ ΜΫζεο Αλαηνιάο 

o Δηαηξεέα ΜειΫηεο ηεο θαζ' εκαο Αλαηνιάο  

o «Balkan Society» ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο Ομθφξδεο. 

o Société Internationale de Linguistique Fonctionelle (Γηεζλάο Eηαηξεέα 

Λεηηνπξγηθάο Γισζζνινγέαο), κε Ϋδξα ην Παξέζη, Γαιιέα. 

o American Society of Geolinguistics (Aκεξηθαληθά Eηαηξεέα Γεσγισζζνινγέαο), κε 

Ϋδξα ηε NΫα Yφξθε, HλσκΫλεο Πνιηηεέεο. 

o Eιιεληθά Eηαηξεέα EθαξκνζκΫλε Γισζζνινγέαο, κε Ϋδξα ηε Θεζζαινλέθε. 

o Eιιεληθά Eηαηξεέα Oξνινγέαο (EΛETO), κε Ϋδξα ηελ Aζάλα. 

o KΫληξν Eξεπλψλ Mεηνλνηηθψλ OκΪδσλ (KEMO), κε Ϋδξα ηελ Aζάλα. 

o Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce 

(RSA), κε Ϋδξα ην Λνλδέλν 

 

15.  ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ  

Σν εξεπλεηηθφ Ϋξγν ηα Ϋηε 2008-2009 ηνπ Σκάκαηνο Φπζηθάο θαηαλΫκεηαη ζηνπο πΫληε 

ηνκεέο:  

α) ΣνκΫαο Φπζηθάο ηεξεΪο ΚαηΪζηαζεο,  
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β) ΣνκΫαο Ππξεληθάο Φπζηθάο θαη ηνηρεησδψλ σκαηηδέσλ, γ) ΣνκΫαο Αζηξνθπζηθάο, 

Αζηξνλνκέαο, Μεραληθάο  

δ) ΣνκΫαο Φπζηθάο ΠεξηβΪιινληνο - Μεηεσξνινγέαο,  

ε) ΣνκΫαο Ζιεθηξνληθάο - Τπνινγηζηψλ -Σειεπηθνηλσληψλ -Απηνκαηηζκνχ  

θαη εέλαη ζε δηαθνξεηηθΫο θαηεπζχλζεηο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Υσξέδεηαη ζε δπν κεγΪιεο 

θαηεγνξέεο, ζηελ θαηεχζπλζε βαζηθάο Ϋξεπλαο θαη ζε δξαζηεξηφηεηα; εθαξκνγψλ - κειεηψλ. 

Ηδηαέηεξα ζεκαληηθά εέλαη ε κεηαθνξΪ λΫαο γλψζεο θαη ηερλνινγέα; ζε λΫνπο επηζηάκνλεο, 

φπσο θαη ε παξαγσγά λΫαο γλψζεο θαη ηερλνινγέα; κΫζσ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, 

Μεηαπηπρηαθψλ ΓηπισκΪησλ Δηδέθεπζεο θαη Γηδαθηνξηθψλ.  

ΜΫζσ ησλ εξεπλεηηθψλ Ϋξγσλ θαη παξνρψλ ππεξεζηψλ, κεηαθΫξεηαη ηερλνγλσζέα ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκΫα θαη ζε θνξεέο ηνπ δεκνζένπ, νξγαληζκνχο, ηνπηθά απηνδηνέθεζε, ππνπξγεέα, 

θ.ι.π. εκαληηθά εέλαη επέζεο, ε δηΪρπζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, κΫζα απφ ηα ειεθηξνληθΪ 

θαη Ϋληππα κΫζα ελεκΫξσζεο. Γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξεπλεηηθψλ Ϋξγσλ ππΪξρνπλ ζπλεξγαζέεο 

κε εξεπλεηηθΪ θΫληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, Δπξσπατθά Έλσζε, Ακεξηθά, ΜΫζε 

Αλαηνιά, θ.ι.π. 

 

16. ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Σκάκαηνο Μαζεκαηηθψλ εέλαη ε θαιιηΫξγεηα θαη αλΪπηπμε ηεο 

καζεκαηηθάο ζθΫςεο, ε αλαδάηεζε θαη επεμεξγαζέα ζεσξεηηθψλ κνληΫισλ γηα ηελ εξκελεέα 

πξαθηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνβιεκΪησλ θαη ε θαηΪξηηζε επηζηεκφλσλ γηα ηηο αλΪγθεο ηεο 

εθπαέδεπζεο, ηεο νηθνλνκέαο θαη ηεο Ϋξεπλαο.  

ΜΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο εέλαη επηζηάκνλεο δηεζλνχο θχξνπο, πνιινέ δε εέλαη εγεηηθΫο 

θπζηνγλσκέεο ζηνλ θιΪδν ηνπο ζε παγθφζκην επέπεδν. Ζ αξηζηεέα ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ ησλ 

κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο απνδεηθλχεηαη απφ: 

1. Σε δεκνζέεπζε εξγαζηψλ ηνπο ζηα θνξπθαέα επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ ηνπ θιΪδνπ,  

2. Σε δεκνζέεπζε κνλνγξαθηψλ ηνπο απφ ηνπο θνξπθαένπο εθδνηηθνχο νέθνπο,  

3. Σελ πξφζθιεζε ηνπο ζηα θπξηφηεξα δηεζλά ζπλΫδξηα ηνπ θιΪδνπ, 

4. Σελ επηηπρεκΫλε ζπκκεηνρά ηνπο ζε αληαγσληζηηθΪ εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα,  

5. Σελ επηηπρεκΫλε δηνξγΪλσζε δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξέσλ,  

6. Σελ εθινγά ηνπο σο κΫιε δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ θαη 

7. Σε βξΪβεπζε εξγαζηψλ ηνπο απφ ηελ Αθαδεκέα Αζελψλ. 

ΠαξΪιιεια κε ηηο εξεπλεηηθΫο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηα κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο δηδΪζθνπλ 

καζάκαηα ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επέπεδν, εθπαηδεχνληαο επηζηάκνλεο 

καζεκαηηθνχο γηα ηηο αλΪγθεο ηεο εθπαέδεπζεο, ηεο νηθνλνκέαο θαη ηεο Ϋξεπλαο. Ζ αξηζηεέα ηνπ 

δηδαθηηθνχ Ϋξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο απνδεηθλχεηαη απφ:  
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1. Σελ επαγγεικαηηθά απνθαηΪζηαζε πνιιψλ δηδαθηφξσλ ηνπ Σκάκαηνο, νη νπνένη 

εξγΪδνληαη σο κΫιε ΓΔΠ ζε Παλεπηζηάκηα ηεο ΔιιΪδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

ζηειερψλνπλ δηαθεθξηκΫλα εξεπλεηηθΪ ηλζηηηνχηα. 

2. Σελ ηδηαέηεξα επηηπρεκΫλε ζπκκεηνρά ησλ ππνςεθέσλ δηδαθηφξσλ ηνπ Σκάκαηνο 

ζε αληαγσληζηηθΪ πξνγξΪκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο δηδαθηνξηθάο Ϋξεπλαο.  

3. Σε ρνξάγεζε ππνηξνθηψλ ζε πνιινχο ηειεηφθνηηνπο ηνπ Σκάκαηνο απφ ηα 

θνξπθαέα Παλεπηζηάκηα ηνπ θφζκνπ γηα ηε ζπλΫρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ 

εθπφλεζε κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

4. Σελ ηηκεηηθά αλαγλψξηζε απφ ην Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο.  

5. Σελ επηηπρεκΫλε ζπκκεηνρά πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο ζε δηεζλεέο 

καζεκαηηθνχο δηαγσληζκνχο. 

Α. Βξαβεχζεηο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο απφ ηελ Αθαδεκέα Αζελψλ 

Ζ Αθαδεκέα Αζελψλ Ϋρεη απνλεέκεη ηα ηειεπηαέα ρξφληα ηα αθφινπζα βξαβεέα ζε κΫιε ΓΔΠ 

ηνπ Σκάκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ: 

1. ΣΪμε ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Βξαβεέν Δπακεηλψλδα ΠαπαζηξΪηνπ (1996):Σν 

βξαβεέν απνλεκάζεθε ζηνλ Καζεγεηά θ. Μηραάι ΜαιηΪθα γηα ηελ εξγαζέα ηνπ Resolutions 

and Parabolic Schur Algebras (J. Algebra 180, 670-690 (1996)) 

2. ΣΪμε ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Βξαβεέν Δπακεηλψλδα ΠαπαζηξΪηνπ (1999):Σν 

βξαβεέν απνλεκάζεθε απφ θνηλνχ ζηνλ Καζεγεηά θ. Γεκάηξην Γεξηδηψηε θαη ηνλ 

δηδΪθηνξα ηνπ Σκάκαηνο Μαζεκαηηθψλ θ. Κσλζηαληέλν Γθφηζε γηα ηελ εξγαζέα ηνπο The 

cuspidal modules of the finite general linear group (LMS J. Comput. Math. 1, 75-108 

(1998)) 

3. ΣΪμε ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Βξαβεέν Δπακεηλψλδα ΠαπαζηξΪηνπ (2002):Σν 

βξαβεέν απνλεκάζεθε ζηνλ Αλαπιεξσηά Καζεγεηά θ. ΗσΪλλε Δκκαλνπάι γηα ηελ εξγαζέα 

ηνπ Nilpotent cohomology classes and some examples of groups (J. Pure Appl. Alg. 163, 

159-171 (2001)) 

4. ΣΪμε ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Βξαβεέν Δπακεηλψλδα ΠαπαζηξΪηνπ (2004):Σν 

βξαβεέν απνλεκάζεθε ζηνλ Καζεγεηά θ. Παλαγηψηε ΠαπΪδνγινπ γηα ηελ εξγαζέα ηνπ 

Quasi-isometry invariance of group splittings (Annals of Mathematics 161, 759-830 

(2005)) 

5. ΣΪμε ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Βξαβεέν ηνπ Καζεγεηνχ Αξηζηεέδνπ Φσηένπ 

ΠΪιια (2005):Σν βξαβεέν απνλεκάζεθε ζηνλ Καζεγεηά θ. Αληψλην ΜειΪ γηα ηελ εξγαζέα 

ηνπ The best constant for the centered Hardy-Littlewood maximal inequality (Annals of 

Mathematics 157, 647-688 (2003)) 

6. ΣΪμε ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Βξαβεέν Δπακεηλψλδα ΠαπαζηξΪηνπ (2006):Σν 

βξαβεέν απνλεκάζεθε ζηελ Καζεγάηξηα θ. Οιπκπέα ΣαιΫιιε γηα ηελ εξγαζέα ηεο 

Periodicity in group cohomology and complete resolutions (Bull. London Math. Soc. 37, 

547-554 (2005)) 

Β. ΒξΪβεπζε ηνπ Καζεγεηά θ. Β. Γνπγαιά απφ ην ΗΣΔ 

http://annals.math.princeton.edu/wp-content/uploads/annals-v161-n2-p05.pdf


Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

300 

Σν Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο Ϋρεη ζεζκνζεηάζεη απφ ην 1991 ην Βξαβεέν Δμαέξεηεο 

Παλεπηζηεκηαθάο Γηδαζθαιέαο εηο κλάκελ Βαζέιε Ξαλζφπνπινπ - ηΫθαλνπ Πλεπκαηηθνχ. Σν 

βξαβεέν εέλαη εηάζην θαη απνλΫκεηαη γηα λα ηηκεζεέ ε κλάκε ηνπ Βαζέιε Ξαλζφπνπινπ θαη ηνπ 

ηΫθαλνπ Πλεπκαηηθνχ, θαζεγεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Κξάηεο θαη κειψλ ηνπ ΗΣΔ, πνπ 

δνινθνλάζεθαλ ην βξΪδπ ηεο 27εο Ννεκβξένπ 1990 ζην ΖξΪθιεην, ηε ζηηγκά πνπ επηηεινχζαλ 

απφ θνηλνχ ην δηδαθηηθφ ιεηηνχξγεκα. 

Ζ Ϋλλνηα ηεο εμαέξεηεο Παλεπηζηεκηαθάο δηδαζθαιέαο δελ εμαληιεέηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ζαθνχο, θαηαλνεηάο θαη ελδηαθΫξνπζαο δηδαζθαιέαο απφ ηελ Ϋδξα. ΠεξηιακβΪλεη φιεο εθεέλεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλνέγνπλ επηζηεκνληθνχο δξφκνπο ζην θνηηεηά, ηνλ εκπλΫνπλ θαη ηνλ 

θαζνδεγνχλ ζηελ Ϋξεπλα, ηνλ θαζηζηνχλ δε θνηλσλφ ηνπ επηζηεκνληθνχ άζνπο θαη ηεο 

αληδηνηεινχο αλαδάηεζεο ηεο αιάζεηαο. 

Σν 2000 ην βξαβεέν απηφ απνλεκάζεθε ζηνλ θαζεγεηά ηνπ Σκάκαηνο Μαζεκαηηθψλ θ. 

Βαζέιεην Γνπγαιά. 

Γ. Γηαθξέζεηο θνηηεηψλ ηνπ Σκάκαηνο ζε δηεζλεέο καζεκαηηθνχο δηαγσληζκνχο 

Ο δηαγσληζκφο IMC (Ηnternational Mathematics Competition for University Students) εέλαη ν 

κεγαιχηεξνο παγθφζκηνο καζεκαηηθφο δηαγσληζκφο γηα θνηηεηΫο. ΓηεμΪγεηαη απφ ην 1994 θαη 

εμάο κε ηε ζπκκεηνρά θνξπθαέσλ Παλεπηζηεκέσλ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο. Οη θνηηεηΫο 

δηαγσλέδνληαη δχν εκΫξεο ζε 5 πξνβιάκαηα ηελ εκΫξα, ηα νπνέα εέλαη δηαηππσκΫλα ζηα 

ΑγγιηθΪ θαη αθνξνχλ ηελ χιε ησλ καζεκΪησλ: Απεηξνζηηθφο Λνγηζκφο, Γξακκηθά Άιγεβξα, 

Βαζηθά Άιγεβξα, Θεσξέα ΟκΪδσλ, Θεσξέα Πηζαλνηάησλ, Πξαγκαηηθά ΑλΪιπζε, Μηγαδηθά 

ΑλΪιπζε, πλδπαζηηθά, Θεσξέα Αξηζκψλ θαη Θεσξέα ΓξαθεκΪησλ.  

ΦνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ ζπκκεηΫρνπλ απφ ην 

αθαδεκατθφ Ϋηνο 2007-08 θαη εμάο ζην δηαγσληζκφ απηφ. ΚΪζε Ϋηνο παξαδέδνληαη καζάκαηα 

πξνεηνηκαζέαο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηΫο, ππφ ηελ επνπηεέα ηεο Διιεληθάο Μαζεκαηηθάο  

Δηαηξέαο. Σν θχξην βΪξνο ηεο πξνεηνηκαζέαο απηάο Ϋρνπλ αλαιΪβεη κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο 

Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ.  

Απφ ηνπο θνηηεηΫο ηνπ Σκάκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ εέρακε ηηο 

αθφινπζεο δηαθξέζεηο: 

1. 15th IMC 2007 – 2008 (Μπιαγθφεβγξαλη, Βνπιγαξέα): 

α) ΓηθαηΪθνο Υξάζηνο, εχθεκε κλεέα 

β) ηακαηφπνπινο ΓηΪλλεο, εχθεκε κλεέα 

γ) ΥαηδΪθνο Γεκάηξεο, εχθεκε κλεέα  

2. 16th IMC 2008 – 2009 (ΒνπδαπΫζηε, Οπγγαξέα): 

α) αθειιΪξεο Γηψξγνο, ρξπζφ κεηΪιιην  

β) ηακαηφπνπινο ΓηΪλλεο, αζεκΫλην κεηΪιιην 

γ) ΚαξαηαπΪλεο Κσλζηαληέλνο, ρΪιθηλν κεηΪιιην 

δ) ΠαλαγησηΪθνο Νηθφιανο, εχθεκε κλεέα 

http://www.iceht.forth.gr/vraveio_X_P/pdf/xan8opoulos.pdf
http://www.iceht.forth.gr/vraveio_X_P/pdf/pnevmatikos.pdf
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3. 17th  IMC 2009 – 2010 (Μπιαγθφεβγξαλη, Βνπιγαξέα): 

α) Εαδηθ Ζιηαο - αξγπξφ κεηΪιιην 

β) Καξαηαπαλεο Κσλζηαληηλνο - ρΪιθηλν κεηΪιιην 

γ) αθειιαξεο Γησξγνο - ρΪιθηλν κεηΪιιην 

δ) ηεξγηνπνπινπ Γηνλπζηα - ρΪιθηλν κεηΪιιην 

ε) Υαηδαθνο Γεκεηξεο  - ρΪιθηλν κεηΪιιην  

ζη) ηακαηνπνπινο Ησαλλεο - εχθεκε κλεέα 

(Ο 18νο δηαγσληζκφο ζα γέλεη ην θαινθαέξη ηνπ 2011 ζηε Βνπιγαξέα.) 

Ο δηαγσληζκφο SEEMOUS (South-Eastern European Mathematics Olympiad for University 

Students) εέλαη Ϋλαο καζεκαηηθφο δηαγσληζκφο πνπ αθνξΪ πξσηνεηεέο θαη δεπηεξνεηεέο 

θνηηεηΫο. Ξεθέλεζε ην αθαδεκατθφ Ϋηνο 2006-07 θαη απνθηΪ ζηγΪ ζέγα φιν θαη κεγαιχηεξν 

θχξνο ζηνπο καζεκαηηθνχο θχθινπο. Οη θνηηεηΫο δηαγσλέδνληαη κηα εκΫξα ζε ηΫζζεξα 

πξνβιάκαηα, ηα νπνέα εέλαη κεηαθξαζκΫλα ζηε γιψζζα ηνπ θΪζε δηαγσληδφκελνπ θαη αθνξνχλ 

ηελ χιε ησλ καζεκΪησλ: Απεηξνζηηθφο Λνγηζκφο, Γξακκηθά Άιγεβξα, Βαζηθά Άιγεβξα, 

Πξαγκαηηθά ΑλΪιπζε, πλδπαζηηθά θαη Θεσξέα Αξηζκψλ. 

ΚΪζε ρξφλν παξαδέδνληαη καζάκαηα πξνεηνηκαζέαο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηΫο, ππφ 

ηελ επνπηεέα ηεο Διιεληθάο Μαζεκαηηθάο Δηαηξέαο, ζηα νπνέα νη θνηηεηΫο ελεκεξψλνληαη 

επέζεο γηα ηνπο φξνπο ζπκκεηνράο. Σν θχξην βΪξνο ζηελ πξνεηνηκαζέα απηά Ϋρνπλ αλαιΪβεη 

(ηα ηειεπηαέα 5 Ϋηε) κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ. ην 

ηΫινο ησλ καζεκΪησλ γέλεηαη Παλειιάληνο Γηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγά ηεο εμακεινχο 

Διιεληθάο Οιπκπηαθάο νκΪδαο. Αλ θαη ζηνπο δηαγσληζκνχο κπνξνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ κφλνλ 

πξσηνεηεέο ά δεπηεξνεηεέο θνηηεηΫο, ηα καζάκαηα πξνεηνηκαζέαο εέλαη αλνηθηΪ γηα θΪζε 

ελδηαθεξφκελν θνηηεηά. 

Απφ ην Σκάκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ εέρακε ηηο αθφινπζεο δηαθξέζεηο:  

1. 1st SEEMOUS 2006 – 2007 (Λεπθσζέα, Κχπξνο):  

Ζιηνπνχινπ Μαξέλα, ρΪιθηλν κεηΪιιην 

2. 2nd SEEMOUS 2007 – 2008 (Αζάλα, ΔιιΪδα):  

ΥαηδΪθνο Γεκάηξηνο, ρΪιθηλν κεηΪιιην 

3. 3rd SEEMOUS 2008 – 2009 (Λεπθσζέα, Κχπξνο): 

α) αθειιΪξεο Γεψξγηνο, αζεκΫλην κεηΪιιην 

β) ΚαξαηαπΪλεο Κσλζηαληέλνο, ρΪιθηλν κεηΪιιην 

γ) Μπξαδηηέθνο ηινπαλφο, ρΪιθηλν κεηΪιιην  

δ) Νεζηνξέδε Δπξηδέθε - ΞΫληα, ρΪιθηλν κεηΪιιην 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

302 

ε) ΠαλαγησηΪθνο Νηθφιανο, ρΪιθηλν κεηΪιιην 

4. 4th SEEMOUS 2009 – 2010 (Πιφβληηβ, Βνπιγαξέα): 

α) Εαδέθ Ζιέαο, αζεκΫλην κεηΪιιην 

β) Μαπξέθνο Δκκαλνπάι, ρΪιθηλν κεηΪιιην 

γ) Μπξαδηηέθνο ηινπαλφο, ρΪιθηλν κεηΪιιην 

      δ) ΠαλαγησηΪθνο Νηθφιανο, ρΪιθηλν κεηΪιιην 

      ε) ηεξγηνπνχινπ Γάκεηξα - Γηνλπζέα, ρΪιθηλν κεηΪιιην 

5. 5th SEEMOUS 2010 – 2011 (ΒνπθνπξΫζηη, Ρνπκαλέα): 

α) Εαδέθ Ζιέαο, ρξπζφ κεηΪιιην (κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγέα απφ φινπο ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο)  

β) ΔζθελΪδεο ΑιΫμαλδξνο, αζεκΫλην κεηΪιιην 

γ) ΕΫκαο Κσλζηαληέλνο, αζεκΫλην κεηΪιιην 

δ) Μπνγηφθαο Γεκάηξηνο, ρΪιθηλν κεηΪιιην 

ε) ΜπνξκπηιΪο Γεψξγηνο, ρΪιθηλν κεηΪιιην 

 

17. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ  

      Ζ εξεπλεηηθά πνιηηηθά ηνπ Σκάκαηνο εθθξΪδεηαη κΫζα απν ηα γλσζηηθΪ πεδέα Ϋξεπλαο 

ησλ ΣνκΫσλ ηνπ. Σν ηκάκα Βηνινγέαο Ϋρεη αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο : 6 

κεηαπηπρηαθΪ Γηπιψκαηα εηδέθεπζεο, 37 εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα ζρεηηθΪ κε ζΫκαηα πγεέαο, 

20  εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα ζρεηηθΪ κε ζΫκαηα Βηνηερλνινγέαο, 52  εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα 

ζρεηηθΪ κε εθαξκνγΫο ζην πεξηβΪιινλ, 10 εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα ζρεηηθΪ κε ηελ γεσξγέα θαη 

ηα ηξφθηκα, 27 εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα ζρεηηθΪ κε ην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ. Οη ζπλεξγαζέεο 

απηΫο Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ κε θνξεέο φπσο ππνπξγεέα (Παηδεέαο, Τγεέαο, ΑλΪπηπμεο, Γεσξγέαο)  

παξαγσγηθΫο εηαηξεέεο φπσο ΝεξΫαο, Selonda, Vivartia, Ηδξχκαηα φπσο Δκπεηξέθην, ΛΪηζην, 

θ.η.ι. θαη κε θπβεξλεηηθΫο νξγαλψζεηο φπσο WWF HELLAS. Σα πιάξε ζηνηρεέα ησλ 

πξνγξακκΪησλ απηψλ αλαθΫξνληαη ζηελ επηζηεκνληθά επεηεξέα 2005-2010 ηνπ ηκάκαηνο 

Βηνινγέαο.  

       ια ηα κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο ζπκκεηεέραλ εέηε σο επηζηεκνληθνέ ππεχζπλνη εέηε σο 

ζπλεξγΪηεο ζηηο παξαπΪλσ δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δεκνζηνπνέεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο 

Ϋξεπλαο ηνπ Σκάκαηνο Ϋγηλε κΫζσ ησλ ηζηνηφπσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ηεο επηζηεκνληθάο 

επεηεξέδαο 2005-2010 ηνπ Σκάκαηνο.  

        Σα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο ηνπ Σκάκαηνο δηαρχζεθαλ ζηελ ειιεληθά θαη δηεζλά 

αθαδεκατθά θαη επηζηεκνληθά θνηλφηεηα κε ηηο επηζηεκνληθΫο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε 

δηεζλά/ειιεληθΪ πεξηνδηθΪ θαη ζπλΫδξηα  πνπ ν αξηζκφο ηνπο αλΫξρεηαη ζε πεξέπνπ 1.423.  

         Σελ ηειεπηαέα πεληαεηέα δεκνζηεχζεθαλ 107  βηβιέα/ζπιινγηθνέ ηφκνη θαη 109 

ΓηδαθηνξηθΫο ΓηαηξηβΫο (κνλνγξαθέεο).  Δπέ πιΫνλ  δεκνζηεχζεθαλ απν ηα κΫιε ΓΔΠ/ΔΠ 602  

επηζηεκνληθΫο εξγαζέεο. Oη αλαθνξΫο πνπ Ϋγηλαλ ζηα εξεπλεηηθΪ απνηειΫζκαηα ησλ κειψλ 

ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκάκαηνο θαηΪ ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα, αλΫξρνληαη   ζε 12.634.  

       Σα απνηειεζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ Ϋρνπλ σο απνηΫιεζκα θαη 9 

δηπιψκαηα επξεζηηερλέαο. 

Ο αξηζκφο ησλ  εξεπλεηηθψλ ΠξνγξακκΪησλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα πνπ ρνξεγάζεθαλ 

απν ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιέσλ Έξεπλαο ηνπ ΔΚΠΑ θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα  2004 - 
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2009 εέλαη 188, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ νπνέσλ θαηαλΫκεηαη σο αθνινχζσο:  

o Καπνδέζηξηαο (Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιέσλ Έξεπλαο ΔΛΚΔ) 

o Άκεζε Υξεκαηνδφηεζε απφ Δπξσπατθά Έλσζε 

o Ππζαγφξαο (θπξέσο) απφ ΤΠΔΘ  

o ΠΔΝΔΓ (θπξέσο) ΓΓΔΣ 

o Άιιεο πεγΫο 

ΓηαθξαηηθΫο πλεξγαζέεο . Δθηφο ησλ 10 πξνγξακκΪησλ ERASMUS κε ηηο ρψξεο Απζηξέα, 

Γεξκαλέα, Ηζπαλέα, Πνισλέα, Πνξηνγαιέα θαη Σνπξθέα (φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηζηνζειέδα 

ηνπ ηκάκαηνο), Ϋρνπλ ζπλαθζεέ θαη 45 δηαθξαηηθΫο ζπλεξγαζέεο κε Ηδξχκαηα ησλ παξαθΪησ 

ρσξψλ  Αιβαλέα (1), Απζηξαιέα (1) Αγγιέα (3), Γεξκαλέα (4), ΖΠΑ (7), Ηζπαλέα (4), Ηαπσλέα (1), 

Ηηαιέα (2),  ΚαλαδΪο (1), Κχπξνο (8), Λνπμεκβνχξγν (1), Οπγγαξέα (1), Οπθξαλέα (2), Οιιαλδέα 

(1), Πνξηνγαιέα (1), Πνισλέα (4), Ρνπκαλέα (1), Ϊιιεο ρψξεο (1) 

 

18. ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ Σκάκαηνο θαη ε ζπκβνιά ηνπ ζηελ 

επηζηάκε πξνθχπηεη απφ ηελ Ϋγθξηζε, κεηΪ απφ αμηνιφγεζε, θαη δεκνζέεπζε κεγΪινπ αξηζκνχ 

δεκνζηεχζεσλ ζε Γηεζλά επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ, ηηο αλαθνξΫο απφ Ϊιινπο εξεπλεηΫο ζην 

δεκνζηεπκΫλν Ϋξγν, ηε ζπκκεηνρά κειψλ ηνπ Σκάκαηνο ζε ΟξγαλσηηθΫο ΔπηηξνπΫο δηεζλψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ, πξνγξακκαηηζκφ κειινληηθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, αμηνιφγεζε εζληθψλ θαη δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνηΪζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε, αμηνιφγεζε επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ γηα δεκνζέεπζε ζηα 

ζεκαληηθφηεξα Γηεζλά πεξηνδηθΪ. 

ΔπηπιΫνλ, νπζηαζηηθά εέλαη ε ηερληθά, επηζηεκνληθά θαη πιηθά βνάζεηα ζε πιεηηφκελεο απφ 

θπζηθΫο θαηαζηξνθΫο πεξηνρΫο, κε απνζηνιΫο επηζηεκνληθάο, ηερληθάο θαη πιηθάο βνάζεηαο ζε 

κεγΪιεο θιέκαθαο θπζηθΫο θαηαζηξνθΫο ζε δηΪθνξα ζεκεέα ηεο πδξνγεένπ. Ζ ζπκβνιά απηά 

Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ φρη ζε εζληθφ επέπεδν αιιΪ θαη δηεζλψο. 

ΑξθεηΪ απφ ηα κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο θαηΫρνπλ δηεζλψο εμΫρνπζα ζΫζε ζην γλσζηηθφ 

ηνπο αληηθεέκελν. Χο ηεθκάξηα δηΪθξηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο Ϋξγνπ   απνηεινχλ νη 

επηζηεκνληθΫο δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθΪ κε πςειφ δεέθηε εκβΫιεηαο ( impact factor), ν αξηζκφο 

ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ Ϊιισλ εξεπλεηψλ ζην Ϋξγν απηφ θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζά 

ηνπο απφ ζπλαγσληζηηθνχο Δπξσπατθνχο ά Γηεζλεέο Υξεκαηνδνηηθνχο Οξγαληζκνχο. 

ΔπηπιΫνλ, ε δηεζλάο αλαγλψξηζε ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο ζηνηρεηνζεηεέηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη νη επηζηάκνλεο απηνέ θαινχληαη ζπρλΪ λα ππεξεηάζνπλ σο θξηηΫο γηα νξγαληζκνχο 

πνπ πξνζθΫξνπλ εξεπλεηηθΪ θνλδχιηα, κΫιε εθδνηηθψλ ζπκβνπιέσλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ, νξγαλσηηθΪ θαη εθηειεζηηθΪ κΫιε κεγΪισλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ νξγαληζκψλ θαη 

ησλ ζπλεδξέσλ ηνπο, κΫιε επηηξνπψλ ιάςεσο απνθΪζεσλ ηδξπκΪησλ, κΫιε δηνηθεηηθψλ 

επηηξνπψλ ά ζπκβνπιέσλ ηεο Δπξψπεο.  

Αμέδεη λα αλαθεξζεέ φηη ζε κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ απνλεκεζεέ ζεκαληηθΫο δηεζλεέο 

δηαθξέζεηο θαζψο θαη δηπιψκαηα επξεζηηερληψλ. 
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Οη αηνκηθΫο απηΫο δηαθξέζεηο (κεξηθΫο απφ απηΫο), ζχκθσλα κε ηα ΑηνκηθΪ ΑπνγξαθηθΪ 

Γειηέα ησλ κειψλ ΓΔΠ, εέλαη νη αθφινπζεο: 

 Γέπισκα επξεζηηερλέαο (No:200701003767/ 05.12.2007) κε ζΫκα: ‗χζηεκα 

ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο δηΪβξσζεο (γεσκνξθνινγηθάο) ζε ηξεηο δηαζηΪζεηο‘.  

 Γέπισκα επξεζηηερλέαο απφ ηνλ ΟΒΗ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο 

(No:20080100086/ 06.02.2008) κε ζΫκα: ‗χζηεκα απηφκαηεο αληηπιεκκπξηθάο 

πξνζηαζέαο απφ ππεξρεέιηζε πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ‘. 

 Ζ εξγαζέα κε ηέηιν ―Neoproterozoic and Variscan SHRIMP ages for zircons from 

the Baba Mountain granitic complex, basement of the Hellenides Alpine orogenic belt‖, 

Βξαβεέν Κσλζηαληέλνπ ΚηελΪ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ (2010). 

 Ζ εξγαζέα κε ηέηιν ―Phosphate deposits of Neogene age in Greece. Mineralogy, 

geochemistry and genetic implications, Βξαβεέν Κσλζηαληέλνπ ΚηελΪ ηεο Αθαδεκέαο 

Αζελψλ (2007). 

 Ζ εξγαζέα κε ηέηιν ―The role of microorganisms on the mineralogical and 

geochemical characteristics of the Parnassos-Ghiona bauxite deposits, Greece‖ ε νπνέα 

δεκνζηεχηεθε ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Journal of Geochemical Exploration ηνπ νηθνπ 

Elsevier, αλαγλσξέζζεθε σο κέα απφ ηηο 50 εξγαζέεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξΫο γηα 

ηελ πεξένδν 2006-2011.  

 

19. ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

εκαληηθέο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο  

Ζ ζπκκεηνρά ησλ εξεπλεηηθψλ νκΪδσλ ηνπ Σκάκαηνο ζε κεγΪια ΔπξσπατθΪ εξεπλεηηθΪ 

ΠξνγξΪκκαηα πξνζθΫξεη ηε δπλαηφηεηα δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ κε γλσζηΪ επξσπατθΪ 

Παλεπηζηάκηα θαη εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα θαζψο θαη εξεπλεηηθΫο κνλΪδεο ηεο επξσπατθάο 

βηνκεραλέαο Πιεξνθνξηθάο θαη Σειεπηθνηλσληψλ, αξθεηΫο απφ ηηο νπνέεο αλάθνπλ ζε 

πξσηνπφξεο εηαηξέεο ησλ ηνκΫσλ απηψλ. Δπέζεο, αξθεηΪ κΫιε ΓΔΠ δηαηεξνχλ εξεπλεηηθΫο 

ζπλεξγαζέεο κε ζπλαδΫιθνπο ηνπο ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ. ηα πιαέζηα ησλ εζληθψλ 

πξνγξακκΪησλ θαη ησλ δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ, νη εξεπλεηηθΫο νκΪδεο ηνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ 

αλαπηχμεη επαθΫο κε αληέζηνηρεο νκΪδεο απφ ηα πεξηζζφηεξα ΔιιεληθΪ Παλεπηζηάκηα, αξθεηΪ 

εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα θαη ηηο κεγαιχηεξεο ά πην δξαζηάξηεο ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο. ηε ζπλΫρεηα 

αλαθΫξνληαη ελδεηθηηθΪ νξηζκΫλεο ζεκαληηθΫο ζπλεξγαζέεο ηνπ Σκάκαηνο κε Ϊιινπο 

νξγαληζκνχο. 

Α) Ξέλα Παλεπηζηήκηα: Beijing University of Posts and Telecommunications , Boston 

University, USA, Chalmers University of Technology, Sweeden, CITY UNIVERSITY LONDON, 

UK, Conservatoire National des Arts et Métiers CNAM France, Cyprus University of 

Technology Danmarks Tekniske Universitet, Delft University of Technology - TUDelft The 

Netherlands, Digital Enterprise Institute (Deri) – National University of Ireland, Galway, Ecole 

Nationale Superieure des Telecommunications ENST , Ecole Polytechnique Federal de 

Lausanne, Escuela Politécnica Superior -Univ. Carlos III de Madrid , ETH Zurich, Free 

University of Bozen-Bolzano, Goettingen State and University Library , Imperial College 

Londons, Institute Nationale Polytechniqe de Grenoble, France, King's College London, KTH, 
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Narodna in univerzitetna knjiznica , Northeastern University, Boston, USA, Politechnico Di 

Milano, Italy, Politecnico di Torino, Polytechnic Institute of New York University., Poznan 

University of Technology, Ransellear Polytechnic Institute, Troy NY, Rotterdam School of 

Business, SURF Foundation, Tampere University of Technology TUT Finland, Technische 

Universität Berlin – TUB Germany, Technische Universitut Darmstadt, Technishe Universität 

München TUM Germany, Telecom Bretagne, The University of Surrey, Tilburg University, The 

Netherlands, Universidad Carlos III de Madrid - UC3M, Spain, Universidad Politécnica de 

Madrid, Universidade do Minho , Universita degli studi di Pavia , Universitat de les Illes 

Balears, Universität Duisburg-Essen, Universität Münster, Germany, Universitat Politecnica de 

Catalunya, Université Catholique de Louvain UCL Belgium, University College Cork, University 

College London, University of Bath, University of Bielefeld, University of Cambridge, University 

of Coimbra, University of Cyprus, University of Dundee, University of Essex, University of 

Franche-Comte, University of Gent, University of Glasgow , University of Houston, USA, 

University Of Innsbruck, Austria, University Of Jyvaskyla, Finland, University of London, Queen 

Mary, University Of Manchester, Uk, University Of Maribor, Slovenia, University of Maryland 

College Park, University of Napoli Federico II UNINA Italy, University of Nottingham, University 

Of Oslo, Norway, University of Oxford, University of Paris, University of Southampton, 

University Of Stockholm, Sweden, University of Toronto, University of Trento, University of 

Udine, University Of Vienna, Austria, University of Wales Swansea, University of Wales, 

Bangor, University of Zurich, Vrije Universiteit Brussel, Warwick Business School. 

Β) Ξέλα εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη νξγαληζκνί: Agence Nationale des Fréquences, British 

Library, Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières BRGM, CEA-LETI Grenoble LETI France, 

Centre d'Essais et de Recherche de l'Entente,(CSEM), Centre Suisse d'Electronique et de 

Microtechnique, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Centro 

Ricerche Fiat S.C.p.A., CERN, European Organization for Nuclear Research ,Consiglio 

Nazionale Delle Ricerche, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica CINI 

UoN/CINI Italy, Copenhagen Business School, ERCIM, Sophia-Antipolis, France, ESA, 

European Space Agency, FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V., French National 

Library, FTW Vienna (Telecommunications Research Center Vienna), Fundación Tecnología 

Social, Madrid, Spain, Heinrich-Hertz-Institut, ΖΖΗ, ICFO-The Institute of Photonic Sciences, 

ICM Uniewersytet Warszawski, IFISC (Institute for Cross-Disciplinary Physics and Complex 

Systems), INRIA, Rennes Bretagne Atlantique, INSA-IETR, Instituto Superior de Ciθncias do 

Trabalho e da Empresa, ISTI-CNRC, Pisa, Italian National Research Council - CNR Italy, Jozef 

Stefan Institute, SLOVENIA, Louvre Museum, Max Planck Institute for Informatics, Microsoft 

Research, Silicon Valley Center, National Information Learning Centre, Georgia, National 

Library of Germany , National Library of the Netherlands, SINTEF - Trondheim SINTEF 

Norway, Swedish Institute for Computer Science, Uffizi gallery, Florence, Vatican Library, VTT 

Technical Research Centre. 

Γ) Δπξσπατθή βηνκεραλία Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ: Alcatel Thales III-V lab, 

Alcatel-Lucent Deutschland AG, Alenia Aeronautica, AOS Technology Ltd, Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (BRGM), FRANCE, CEA-LETI Grenoble LETI France, 

Coritel, CSEM, the Swiss Center for Electronics and Microtechnology, Deimos Space, 

Deutsche Telekom AG, DHI Hydroinform a.s., Eblana Photonics Ltd., Emu Ltd, Engineering, 

Italy, Ericsson AB, Eurescom, EUROCOPTER (D) (ECD), France Telecom, GKN, IDATE, IHP 

Microelectronics, IMDEA Networks, Madrid, Spain, Infineon Germany, Innolume, M Squared 

Lasers Ltd, Metaware PLC, Pisa Italy, Microsoft Research, MMI, Motorola SAS, Navocap, 
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Merville, France, NEC technologies UK, Nokia Corporation, Norwegian Mapping Agency, 

NORWAY, Office of Communications, OFS, Onefive GmbH, Philips, PhX Photonics, PZL 

Helicopters, Radio Communications Agency Netherlands, Siemens AG, SINTEF - Trondheim 

SINTEF Norway, Spanish Association of Telecommunications Operators, SpidCom, 

TechIdeas, Technoma SA, Spain, Telecom Italia S.p.A., Telefónica Investigación y Desarrollo 

S.A. Unipersonal (TID), Telekom Austria, Telenor, Telia Sonera, Thales Communications S.A., 

Thomson R&D France, Thyia, Thomson, Time-Bandwidth Products AG, Toptica, TWT, 

VocomTech, San Sebastian, Spain 

Γ) Διιεληθά Παλεπηζηήκηα: ΑιεμΪλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλέθεο, 

Γεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο ΔΜΠ, Ηφλην Παλεπηζηάκην, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηάκην 

Αζελψλ, Παλεπηζηάκην Αηγαένπ, Παλεπηζηάκην Ησαλλέλσλ, Παλεπηζηάκην Κξάηεο, Παλεπηζηάκην 

Μαθεδνλέαο, Παλεπηζηάκην Παηξψλ, Παλεπηζηάκην Πεινπνλλάζνπ, Παλεπηζηάκην ΠεηξαηΪ, 

ΠΪληεην Παλεπηζηάκην, Πνιπηερλεέν Κξάηεο, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξάηεο. 

Δ) Διιεληθά εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη νξγαληζκνί: Ηλζηηηνχην Δπεμεξγαζέαο ηνπ Λφγνπ, 

Δξεπλεηηθφ ΚΫληξν ΑζελΪ, ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο, Ίδξπκα Σερλνινγέαο θαη Έξεπλαο, ΔΘΗΑΓΔ, 

ΔΓΔΣ, Ίδξπκα Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ Αθαδεκέαο Αζελψλ (ΗΗΒΔΑΑ), Δζληθφ Αζηεξνζθνπεέν 

Αζελψλ. 

Σ) Διιεληθέο επηρεηξήζεηο: ATC, Epsilon International SA, Group 4 Securicor Security 

Services, H+S Technology Solutions, Helic, Hellas on Line, InAccessNetworks, Infoquest, A.E., 

Intrakom, OTE A.E. SIEMENS Α.Δ, Singular, Systema S.A. Unisystems, A.E., Vodafone S.A., 

ΑVACA Technologies S.A., Αηhens Tecnology Center (ATC) A.E., Γεκνζηνγξαθηθφο 

Οξγαληζκφο ΛακπξΪθε, ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Α.Δ. Δ.Λ.Κ.Α. Α.Δ., Οκηιέα ΔΠΔ, Σερλνινγηθά 

πζηεκΪησλ Α.Δ. 

Ε) Δπξεία θπβέξλεζε θαη δεκόζηνο ηνκέαο: Βνπιά, Τπνπξγεέν Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ, ΔΔΣΣ, ΑΓΑΔ, Γηαρεηξηζηηθά Αξρά Φεθηαθάο χγθιηζεο, ΚηΠ Α.Δ., Γάκνο 

Αζελαέσλ. 

Απφ ηα παξαπΪλσ εέλαη θαλεξφ φηη νη εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

Σκάκα βξέζθνληαη ζε Ϋλα πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επέπεδν (παξ‘ φιεο ηηο δπζθνιέεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηΫηνησλ δξαζηεξηνηάησλ απφ ηελ Πνιηηεέα θαη ην Παλεπηζηάκην.  

 

20. ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ  

Σν πςειφ επέπεδν ηεο εξεπλεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ζε πςεινχ θχξνπο επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ, ηνλ αξηζκφ ησλ αλαθνξψλ ησλ 

κειψλ ηνπ Σκάκαηνο, ηελ ηθαλφηεηΪ ηνπο λα πξνζειθχζνπλ επξσπατθΪ εξεπλεηηθΪ 

πξνγξΪκκαηα, αιιΪ θαη ηηο ζπλεξγαζέεο κειψλ ηνπ Σκάκαηνο κε επηζηάκνλεο απφ 

αλαγλσξηζκΫλα ΔξεπλεηηθΪ ΚΫληξα θαη Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ γηα ηελ δηεηέα 2009-2010 αλΫξρεηαη ζε 230, δειαδά 

θαηΪ κΫζν φξν 115/έηνο. ΓεδνκΫλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ΓΔΠ εέλαη 39 Ϊηνκα, Ϋρνπκε 

θαηΪ κΫζν φξν ~3 εξγαζίεο αλά κέινο ΓΔΠ αλΪ Ϋηνο. ΤπΪξρεη επξεέα αλαγλψξηζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ ησλ κειψλ ηνπ ηκάκαηνο φπσο θαέλεηαη απφ ηηο αλαθνξΫο ζην επηζηεκνληθφ 

Ϋξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ. Ο αξηζκφο ησλ αλαθνξψλ γηα ηελ δηεηέα αζξνηζηηθά ηηο 5850, δειαδή 

θαηά κέζν όξν 2925 αλά έηνο ή 75 αλά έηνο θαη αλά κέινο ΓΔΠ. Οη ζπληαθηηθΫο επηηξνπΫο 
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επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ δηεζλνχο θχξνπο αλΫζεζαλ ηελ θξέζε ~120 Ϊξζξσλ πξνο 

δεκνζέεπζε ζε κΫιε ηνπ Σκάκαηνο αλΪ Ϋηνο.  

ΤπΪξρνπλ ζεκαληηθΫο εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο κειψλ ηνπ Σκάκαηνο κε εξεπλεηΫο 

ηδξπκΪησλ θαη εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. ε απηΪ ζπκπεξηιακβΪλνληαη: University 

of Oxford, Université Paris V, University of Basel, Universite de Marseille, University of 

California- Scripps, The Rockefeller University (USA), Institut Curie Paris, CNRS-Station 

Biologique de Roscoff, CNRS-Gif sur Yvette, National Institute of Neurological Disorders and 

Stroke (USA), National Institute of Health (USA), Laboratory of Molecular & Cellular 

Neuroscience, ITI, Pierre-Fabre, Lavipharm, ADIR-Servier θιπ. Δπέζεο ππΪξρνπλ εξεπλεηηθΫο 

ζπλεξγαζέεο κε ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζηα νπνέα ζπκπεξηιακβΪλνληαη: Παλεπηζηάκην 

Κξάηεο, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Παλεπηζηάκην ΠΪηξαο, Παλεπηζηάκην 

Ησαλλέλσλ, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Γεκνθξέηεην  Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο, Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλεέν, Δξεπλεηηθφ ΚΫληξν Γεκφθξηηνο, Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ.  

Σo ηκάκα Φαξκαθεπηηθάο Ϋρεη ηζρπξνχο δεζκνχο κε κεγΪιν αξηζκφ θνηλσληθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ θνξΫσλ ηφζν ζηελ ΔιιΪδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

πγθεθξηκΫλα:  

πλεξγαζία κε εζληθνύο θαη επξσπατθνύο θνξείο  

ΜΫιε ηνπ Σκάκαηνο παξΫρνπλ ππεξεζέεο ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ ΦαξκΪθσλ 

ζπκκεηΫρνληαο ζε δηΪθνξα ζπκβνχιηα θαη επηηξνπΫο.  

Δπέζεο κΫιε ηνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ ζπκκεηΪζρεη ά/θαη ζπκκεηΫρνπλ ζηηο επηηξνπΫο ηνπ 

αληέζηνηρνπ Δπξσπατθνχ θνξΫα, ΔΜΔΑ (European Medicine Agency). Αμέδεη λα αλαθεξζεέ φηη 

Ϋλα κΫινο ηνπ Σκάκαηνο εέλαη πξφεδξνο ηνπ MLWP (Monographs and List Working Party) θαη 

αληηπξφεδξνο ηεο επηηξνπάο HMPC (Herbal Medicinal Product Committee) ηνπ  ΔΜΔΑ. Δπέζεο 

κΫιε ηνπ ηκάκαηνο ζπκκεηΫρνπλ ζε θνξεέο φπσο ΚΔΤ, ΓΟΑΣΑΠ, ΗΚΤ θιπ.  

πλεξγαζία κε επηζηεκνληθέο εηαηξείεο 

Σα κΫιε ηνπ Σκάκαηνο ζπκκεηΫρνπλ: 

 ζηα δηνηθεηηθΪ ζπκβνχιηα (πξφεδξνη ά κΫιε Γ) Διιεληθψλ Δπηζηεκνληθψλ 

Δηαηξεηψλ θαη ζπιινγηθψλ θνξΫσλ φπσο ε Διιεληθά Φαξκαθεπηηθά Δηαηξεέα ε Διιεληθά 

Δηαηξεέα Φαξκαθνρεκεέαο, ε Παλειιάληα Έλσζε Φαξκαθνπνηψλ, ε Έλσζε Διιάλσλ 

Υεκηθψλ. 

 ζηα ζπκβνχιηα/επηηξνπΫο δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ θνξΫσλ φπσο, European 

Federation of Medicinal Chemistry, Phytochemical Society of Europe, AFERP, GA (Society 

for medicinal plant research), Αmerican Association of Pharmaceutical Scientists.  

πλεξγαζίεο κε θνξείο ηεο πεξηθέξεηαο  

ΜΫιε ηνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλΪδεημε ηνπηθψλ  

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλεξγΪδνληαη κε ΠεξηθΫξεηεο (Κξάηεο, Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο), θαη 

Γεσξγηθνχο πλεηαηξηζκνχο (Ρνδφπεο, ΣπξλΪβνπ, Ρνχβα, Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υένπ, 

πλεηαηξηζκφο ξνδνθαιιηεξγεηψλ ΚνδΪλεο).  

πλεξγαζίεο κε Παξαγσγηθνύο θνξείο 
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ηελ κεγΪιε ηνπο πιεηνςεθέα ηα κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ ζπλεξγαζηεέ κε Βηνκεραλέεο 

ζηα πιαέζηα εξεπλεηηθψλ Ϋξγσλ ά πξνγξακκΪησλ. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη:  

Φαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο 

JANNSEN PHARMACEUTICA  (Belgium), ADIR-SERVIER  (France), PIERRE-FABRE  

(France), INTRA-CELLULAR THERAPIES  (USA), ΗΣΗ (USA),  

GSK (UK), AstraZeneca (Sweden), Roche (Switzerland), LAVIPHARM (ΔιιΪδα), ELPEN  

(ΔιιΪδα), Verisfield (ΔιιΪδα), Pharmathen (ΔιιΪδα), UNI-PHARMA (ΔιιΪδα), ALAPIS 

(ΔιιΪδα), Galenica (ΔιιΪδα) 

Βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ 

FRUTAROM  (Switzerland), PHYTOLAB  (Germany), FINZELBERG  (Germany), HITEX  

(France), Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υένπ (ΔιιΪδα), Γηψηεο (ΔιιΪδα), Υατηνγινπ (ΔιιΪδα), 

VIVARTIA (ΔιιΪδα), πλεηαηξηζκνχ Ρνδφπεο, ΣπξλΪβνπ, αληνξέλεο, Ρνκπφια  (ΔιιΪδα)  

Βηνκεραλίεο θαιιπληηθώλ 

KORRES NATURAL PRODUCTS , APIVITA (ΔιιΪδα)  

Πεξηβαιινληηθέο εηαηξίεο 

TERRA NOVA (ΔιιΪδα)  

Λνηπέο εηαηξίεο 

PHARMACIST (ΔιιΪδα), ALTERCHEM (ΔιιΪδα), BIO-HELLAS (ΔιιΪδα), Rigas labs s.a. 

(ΔιιΪδα), DEVRO (UK), BASF (Germany), Bruker (Germany). Διιεληθφο νξγαληζκφο 

εμσηεξηθνχ εκπνξένπ 

ΠξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη δξαζηηθΪ κφξηα ηα νπνέα παξάρζεζαλ απφ ηηο εξεπλεηηθΫο εξγαζέεο 

ησλ κειψλ ηνπ Σκάκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξεπλεηηθΪ εξγαιΫηα δηεζλψο θαη πσινχληαη 

απφ δηεζλεέο πξνκεζεπηΫο ρεκηθψλ αληηδξαζηεξέσλ (π.ρ. Merck). 

Α. ΜΫιε ηνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ βξαβεπηεέ γηα ην εξεπλεηηθφ ηνπο Ϋξγν. ΚαηΪ ηελ ηειεπηαέα 

πεληαεηέα ζε απηΪ ζπκπεξηιακβΪλνληαη νη θθ. α) Καζεγεηάο Π.Μαραέξαο «Research 

Achievement Award» ζηα πιαέζηα ηνπ Pharmaceutical Sciences World Congress, New Orleans 

November 2010,  θιπ. β) Δπ. Καζεγεηάο Π. ΜαγηΪηεο ν νπνένο ηηκάζεθε κε ην βξαβεέν Egon-

Stahl σο ν θνξπθαένο Δπξσπαένο εξεπλεηάο θΪησ ησλ ζαξΪληα εηψλ γηα ην Ϋηνο 2009 ζην 

πεδέν ηεο Φαξκαθνγλσζέαο θαη Υεκεέαο θπζηθψλ πξντφλησλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ 57νπ 

ζπλεδξένπ ηεο Γηεζλνχο επηζηεκνληθάο εηαηξεέαο γηα ηε κειΫηε ησλ Φαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη 

ηε Υεκεέα θπζηθψλ πξντφλησλ (Society for Medicinal Plant and Natural Product Research-GA 

Β. Δπέζεο ζε κΫιε ΓΔΠ ηνπ ηκάκαηνο Ϋρνπλ απνλεκεζεέ βξαβεέα θαιχηεξσλ αλαξηεκΫλσλ 

αλαθνηλψζεσλ ζε δηεζλά ζπλΫδξηα (ΜαγηΪηεο-θαιηζνχλεο 2010 Λακπξηλέδεο-Μηθξφο 2010) 

 

21. ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ  
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Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος Τμήμαηορ επεςνηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ . 

ην Σκάκα, πΫξα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ελφο κεγΪινπ αξηζκνχ εξγαζηψλ πςειάο πνηφηεηαο 

ζηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ δηεζλά ρψξν, πινπνηνχληαη εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα, ηφζν ζην πιαέζην 

ηεο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο, φπσο θαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. 

ΠΫξα απφ ην Πξφγξακκα Δθπαέδεπζεο Μνπζνπικαλνπαέδσλ (πνπ απηά ηελ επνρά 

βξέζθεηαη ζε πιάξε εμΫιημε: Ϋξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθπαέδεπζε κΫζσ Ζ/Τ ησλ παηδηψλ ηηο 

κεηνλφηεηαο ζε δπζπξφζηηα ρσξηΪ ηεο ΘξΪθεο, ηελ εθπαέδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο, ηε 

δεκηνπξγέα πξσηφηππνπ πιηθνχ, ηε ιεηηνπξγέα θαη ην ζπληνληζκφ κνλΪδσλ ζηάξημεο θ.ν.θ.), ζην 

Σκάκα «ηξΫρνπλ» πξνγξΪκκαηα «Ππζαγφξαο» (π.ρ. επαγγεικαηηθά απνθαηΪζηαζε 

πηπρηνχρσλ ΠΣ κε αλαπεξέεο θαη ρξφληεο παζάζεηο), πξφγξακκα πξαθηηθάο Ϊζθεζεο ησλ 

θνηηεηξηψλ, πξνγξΪκκαηα «Καπνδέζηξηαο» αιιΪ θαη αλεμΪξηεηεο Ϋξεπλεο (θέλεηξα ζπκκεηνράο 

εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν ηεο εηδηθάο αγσγάο, παξΪκεηξνη Ϋληαμεο παηδηψλ κεηαλαζηψλ θ.ν.θ.).  

ΑλαθνξΪ ζε ηδηαέηεξα ζεκαληηθΫο θαηΪ ηελ Ϊπνςε ηνπ Σκάκαηνο δηαθξέζεηο.  

Σξέα κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο αλΫιαβαλ ζΫζεηο επζχλεο ζηνλ θεληξηθφ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ 

ηεο εθπαέδεπζεο ζηελ ΔιιΪδα: κέα θαζεγάηξηα σο εηδηθά γξακκαηΫαο ηνπ ΤΠΓΒΜθΘ, κηα 

θαζεγάηξηα σο αληηπξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο 

Δηδηθάο Αγσγάο θαη Ϋλαο θαζεγεηάο σο αληηπξφεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη 

πξφεδξνο ηνπ Σκάκαηνο ΠξσηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο. 

 

22. ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ  

ΑλαθνξΪ ζε ηδηαέηεξα  ζεκαληηθΫο θαηΪ ηελ Ϊπνςε ηνπ Σκάκαηνο εξεπλεηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Σν Σκάκα ΔΜΜΔ Ϋρεη ηδξχζεη θαη ζηεγΪδεη ην Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην 

ΔθεξκνζκΫλεο Δπηθνηλσλέαο, Ϋλα Ηλζηηηνχην κε πινχζηα εξεπλεηηθά, εθδνηηθά θαη κειεηεηηθά 

δξαζηεξηφηεηα. Σν Ηλζηηηνχην ΔθεξκνζκΫλεο Δπηθνηλσλέαο Ϋρεη άδε παξΪγεη κηα ζεηξΪ 

ζεκαληηθψλ εξεπλψλ. Σν Ηλζηηηνχην ΔθεξκνζκΫλεο Δπηθνηλσλέαο Ϋρεη δηνξγαλψζεη ζεκηλΪξηα 

(π.ρ., κε ηελ Athens Olympic Broadcasting), ζπλΫδξηα (π.ρ., Αζάλα 2004: Μεηα-Οιπκπηαθνέ 

Αλαζηνραζκνέ), θχθινπο δηαιΫμεσλ (2004-05 θαη 2005-06), Ϋρεη εθδψζεη ηθαλφ αξηζκφ βηβιέσλ. 

Σν Σκάκα ΔΜΜΔ κε ην Ηλζηηηνχην ην απφ ην 2004 εθδέδνπλ ην πξψην θαη κνλαδηθφ Ϋσο 

ηψξα επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ γηα ηε κειΫηε ηνπ επηθνηλσληαθνχ θαηλνκΫλνπ ζηε ρψξα κε ηνλ 

ηέηιν «Εεηάκαηα Δπηθνηλσλέαο», άδε Ϋρνπλ εθδνζεέ 11 ηεχρε. Ζ εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα θαη 

παξαγσγά ηνπ Ηλζηηηνχηνπ εέλαη δειεπηά απφ Ϊιια πινχζηα εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα. 

ην ΣνκΫα ησλ πλεδξέσλ, ηε ηειεπηαέα δηεηέα ελδεηθηηθΪ αλαθΫξνπκε:  

 5ν  ΦεζηηβΪι Πξσηνπνξηαθνχ  ΚηλεκαηνγξΪθνπ 13-22/5-2008 

 3νο, 4νο, 5νο θαη 6νο  θχθινη δηαιΫμεσλ «Εεηάκαηα Δπηθνηλσλέαο»  

 Δθδάισζε ηνπ ΔΠΗΔΔ  γηα ηα ΜΜΔ ζηελ Κέλα  

 ΓηεζλΫο ζπλΫδξην «ΦεθηαθΪ ΜΫζα Δπηθνηλσλέαο», 22-05-2008.  
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 πλδηνξγΪλσζε θαη ζπκκεηνρά ηνπ Σκάκαηνο ζην πλΫδξην ηεο Γεληθάο 

Γξακκαηεέαο ΔλεκΫξσζεο-Δπηθνηλσλέαο κε ηα αληέζηνηρα Σκάκα ηνπ Παληεένπ θαη ηνπ 

ΑξηζηνηΫιεηνπ (15 & 16-5-2008) 

 Ζκεξέδα «Μνπζηθά θαη Πνιηηηθά», 26-11-2007 

 Ζκεξέδα «50 ρξφληα απφ ην ζΪλαην ηνπ Β. ΡΪηρ: ε Ηζηνξέα κηαο απψζεζεο», 27 -

11-2007  

 Ζκεξέδα «Σν ζεζκηθφ πιαέζην γηα ηε ξαδηνθσλέα θαη ηελ ηειεφξαζε», 6-6-2008. 

 Ζκεξέδα Ϋξγνπ Δπηλφεζε (παξνπζέαζε θαη δηΪρπζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ 

Ϋξγνπ ΔΠΔΑΔΚ ΔΠΗΝΟΖΖ-Δμεηδέθεπζε εθπαηδεπηηθψλ – εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη παξαγσγά εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα άπηα λνεηηθά θαζπζηΫξεζε), 29-

11-2008 

 Δθδειψζεηο «ΜΫξεο επρξεζηέαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο», 10-14/11/2008 

 ΓηεζλΫο πλΫδξην «Globalization and Pornography», 29-30 επη. 2008 

 2ε Γηεζλάο πλΪληεζε «Δμφξηζηνη ζην δΫξκα καο: απφ ηε κηα ηαπηφηεηα ζηελ 

Ϊιιε», 28 Μαΐνπ 2009. 

 Ζκεξέδα «Ζ ΑλΪιπζε Λφγνπ ζηελ ΔιιΪδα» (9 Φεβξνπαξένπ 2010)  

 ΓξΪζε: «Σξέηε Ζιηθέα θαη Σερλνινγέα: Γπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθΫο», Δξγαζηάξην 

ΝΫσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δπηθνηλσλέα, ηελ Δθπαέδεπζε, Σκάκα Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΜΔ, 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ  (ΜΪηνο, 2010). 

 Hκεξέδα «Παηρλέδη, Αθάγεζε, Σερλνινγέα – αλαδεηψληαο ην ςεθηαθφ αλΪινγν 

ηεο αλζξψπηλεο παξακπζέαο», Δξγαζηάξην ΝΫσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δπηθνηλσλέα, ηελ 

Δθπαέδεπζε θαη ηα ΜΫζα Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο, Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην 

ΔθεξκνζκΫλεο Δπηθνηλσλέαο (Ηνχληνο 2010). 

 ΓηεζλΫο πλΫδξην «Europe and the media, new developments in social theory 

and research» ΔΠΗΔΔ, Σκάκα Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΜΔ, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηάκην Αζελψλ  (Οθηψβξηνο, 2010) 

 πλΫδξην «ΖκΫξεο Δπρξεζηέαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο 2010» ΔΠΗΔΔ-Δξγαζηάξην 

ΝΫσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δπηθνηλσλέα, ηελ Δθπαέδεπζε, Σκάκα Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΜΔ, 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ  (ΝνΫκβξηνο, 2010).΄  

 πλεξγαζέα κε ην Παλεπηζηάκην Δπηθνηλσλέαο ηεο Κέλαο (Communication 

University of China) 

Σημανηικέρ επεςνηηικέρ ζςνεπγαζίερ  

Σν Σκάκα κΫζσ ηνπ ΔΠΗ ΔθεξκνζκΫλεο Δπηθνηλσλέαο Ϋρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξΪ απφ 

ζεκαληηθΫο εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. ΔλδεηθηηθΪ αλαθΫξνπκε: 

 2010-2011: Ζ επαλΪθηεζε ηεο πφιεο – κηα λεαληθά καηηΪ ζηελ Αζάλα. 
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πλεξγαζέα κε ηνλ Γάκν Αζελαέσλ.  

 2010-2011: Πνιηηηζηηθά Δθδάισζε γηα ηελ ―ΖκΫξα ηνπ ΜεηαλΪζηε‖ (18 

Γεθεκβξένπ). πλεξγαζέα κε ηελ αζηηθά κε θεξδνζθνπηθά εηαηξεέα δηνξγΪλσζεο 

εθδειψζεσλ Μ.Δ..Ο. 

 2009-2010: Έιεγρνο νξζάο ιεηηνπξγέαο ηεο AGB Hellas A.E. πλεξγαζέα κε ηελ 

Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ Έξεπλαο ΣειεζΫαζεο. 

 2009-2010: Ζ θάκε ηεο ΔιιΪδαο ζηα δηεζλά ΜΜΔ. Έξεπλα γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δπηθνηλσλέαο θαη ΔλεκΫξσζεο.  

 2009: ΜΫζα ελεκΫξσζεο, πνιηηηθά θνπιηνχξα θαη θνηλσλέα πνιηηψλ. ΜειΫηε ζην  

πιαέζην κηαο επξχηεξεο πξσηνβνπιέαο 11 μΫλσλ παλεπηζηεκέσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

επηξξνάο ησλ επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκΪησλ ζηελ παξνρά ηεο ελεκΫξσζεο.  

 2008-2009: Σα Διιελφπνπια ζην δηαδέθηπν: Δπθαηξέεο θαη θέλδπλνη. Έξεπλα γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΝΫαο ΓεληΪο. 

 2008: Σν μεθέλεκα – φςεηο ηεο λεαληθάο δεκηνπξγηθφηεηαο. Έξεπλα γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δπηθνηλσλέαο θαη ΔλεκΫξσζεο.  

 2007-2008: Γηεξεχλεζε, θαηαγξαθά θαη πξνβνιά θαιψλ πξαθηηθψλ ςεθηαθάο 

πνιηηηζηηθάο δεκηνπξγέαο θαη δεκηνπξγέα Α‘ θΪζεο Θεζκνχ Αξηζηεέαο. Έξεπλα γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ, ζην πιαέζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξΪκκαηνο «Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο. 

 2007: Σειενπηηθφο πνιηηηθφο (δηΪ)ινγνο. Έξεπλα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο 

Γξακκαηεέαο Δπηθνηλσλέαο θαη ΔλεκΫξσζεο 

Αναθοπά ζε ιδιαίηεπα ζημανηικέρ καηά ηην άποτη ηος Τμήμαηορ διακπίζειρ  

 ΜΫινο ηεο International League of Higher Education in Media and 

Communication 

 Σν Μαγηθφ Φέιηξν, Ϋλα καζεζηαθφ ςεθηαθφ παηρλέδη πεξηπΫηεηαο γηα καζεηΫο κε 

άπηα λνεηηθά θαζπζηΫξεζε ην νπνέν αλαπηχρζεθε απφ ην Δξγαζηάξην ΝΫσλ 

Σερλνινγηψλ ζηελ Δπηθνηλσλέα, ηελ Δθπαέδεπζε θαη ηα ΜΜΔ ηνπ Σκάκαηνο 

Δπηθνηλσλέαο θαη ΜΜΔ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ ΔΠΔΑΔΚ 

ΔΠΗΝΟΖΖ, βξαβεχηεθε ζε επξσπατθφ επέπεδν κε ηε δηΪθξηζε Comenius Edumedia 

Medaille. 

 

23. ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Σελ ηειεπηαέα πεληαεηέα ην Σκάκα Ϋρεη δηνξγαλψζεη 9 δηεζλά επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα, 

απηνδχλακα ά ζε ζπλεξγαζέα κε εζληθνχο ά επξσπατθνχο θνξεέο, 14 εκεξέδεο θαη δηεκεξέδεο, 

θαη 21 Ϊιιεο εθδειψζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηκάκαηνο. Απφ ην 

2009 δηνξγαλψλεη ην Παλειιάλην πλΫδξην Δπηζηεκψλ Δθπαέδεπζεο. ΣΫινο, νη εξεπλεηηθΫο 

κνλΪδεο θαη ηα κΫιε ΓΔΠ ηνπ Σκάκαηνο Ϋρνπλ πινπνηάζεη ηελ ηειεπηαέα πεληαεηέα 
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πεξηζζφηεξα απφ 70 εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα, κε ηδξπκαηηθά, εζληθά θαη δηεζλά 

ρξεκαηνδφηεζε. 
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6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ  6 ΓΔΗΚΣΔ – ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ 

 

6.1 ΛνηπΫο Τπεξεζέεο (αλΪ Σκάκα) 

Πίνακαρ 44: Λοιπέρ Υπηπεζίερ (ανά Τμήμα) 

Σκάκαηα 

πλνιηθφο αξηζκφο 
Γηνηθεη. 

Πξνζσπηθνχ θαηΪ 
ην Ϋηνο αλαθνξΪο* 

ρΫζε ηνπ αξηζκνχ Γηνηθεη. 
Πξνζσπηθνχ 

πλνιηθφο αξηζκφο 
Σερληθνχ 

Πξνζσπηθνχ θαηΪ 
ην Ϋηνο αλαθνξΪο 

ρΫζε ηνπ αξηζκνχ Σερληθνχ 
Πξνζσπηθνχ 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ** 

Πξνο 

ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

θνηηεηψλ*** 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ** 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

θνηηεηψλ*** 

Θενινγέαο 6 

6/30 

ά 

1/5 

6/1.688 

ά 

1/281 

0 0 0 

Κνηλσληθάο 

Θενινγέαο 
6 

6/26 

ά 

1/4 

6/1.703 

ά 

1/283 

- - - 

Ννκηθάο 38 

38/131 

ά 

1/3 

38/3.488 

ά 

1/91 

8 

8/131 

ά 

1/ 16 

8/3.488 

ά 

1/436 

Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ 
9 

9/74 

ά 

1/8 

9/2.026 

ά 

1/225 

2 

2/74 

ά 

1/37 

2/2.026 

ά 

1/1.013 

Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο 

& Γεκ. Γηνέθεζεο 
19 

19/46 

ά 

1/2 

19/2.049 

ά 

1/107 

6 

6/46 

ά 

1/8 

6/2.049 

ά 

1/341 

Ηαηξηθάο 174 

174/720 

ά 

1/4 

174/1.961 

ά 

1/11 

- - - 
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Σκάκαηα 

πλνιηθφο αξηζκφο 
Γηνηθεη. 

Πξνζσπηθνχ θαηΪ 
ην Ϋηνο αλαθνξΪο* 

ρΫζε ηνπ αξηζκνχ Γηνηθεη. 
Πξνζσπηθνχ 

πλνιηθφο αξηζκφο 
Σερληθνχ 

Πξνζσπηθνχ θαηΪ 
ην Ϋηνο αλαθνξΪο 

ρΫζε ηνπ αξηζκνχ Σερληθνχ 
Πξνζσπηθνχ 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ** 

Πξνο 

ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

θνηηεηψλ*** 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ** 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

θνηηεηψλ*** 

Φηινινγέαο 8 

8/62 

ά 

1/8 

8/2.508 

ά 

1/313 

25 

25/62 

ά 

1/2 

25/2.508 

ά 

1/100 

Ηζηνξέαο & 

Αξραηνινγέαο 
16 

16/65 

ά 

1/4 

16/2.184 

ά 

1/136 

5 

5/65 

ά 

1/13 

5/2.184 

ά 

1/436 

Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο θαη 

Φπρνινγέαο 

26 

26/53 

ά 

1/2 

26/3.348 

ά 

1/128 

- - - 

Αγγιηθάο Γιψζζαο 

θαη Φηινινγέαο 
9 

9/37 

ά 

1/4 

9/1.590 

ά 

1/176 

4 

4/37 

ά 

1/9 

4/1.590 

ά 

1/397 

Γαιιηθάο Γιψζζαο 

θαη Φηινινγέαο 
4 

4/37 

ά 

1/9 

4/1.291 

ά 

1/322 

5 

5/37 

ά 

1/7 

5/1.291 

ά 

1/258 

Γεξκαληθάο Γιψζζαο 

θαη Φηινινγέαο 
4 

4/24 

ά 

1/6 

4/659 

ά 

1/164 

3 

4/24 

ά 

1/6 

4/659 

ά 

1/164 

Ηηαιηθάο θαη 

Ηζπαληθάο Γιψζζαο 

θαη Φηινινγέαο 

2 

2/40 

ά 

1/20 

2/718 

ά 

1/359 

1 1/40 1/718 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ 4 

4/28 

ά 

1/7 

4/535 

ά 

1/133 

0 0 0 

Μνπζηθψλ πνπδψλ 4 4/27 4/493 - - - 
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Σκάκαηα 

πλνιηθφο αξηζκφο 
Γηνηθεη. 

Πξνζσπηθνχ θαηΪ 
ην Ϋηνο αλαθνξΪο* 

ρΫζε ηνπ αξηζκνχ Γηνηθεη. 
Πξνζσπηθνχ 

πλνιηθφο αξηζκφο 
Σερληθνχ 

Πξνζσπηθνχ θαηΪ 
ην Ϋηνο αλαθνξΪο 

ρΫζε ηνπ αξηζκνχ Σερληθνχ 
Πξνζσπηθνχ 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ** 

Πξνο 

ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

θνηηεηψλ*** 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ** 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

θνηηεηψλ*** 

ά 

1/7 

ά 

1/123 

Σνπξθηθψλ & 

χγρξνλσλ 

Αζηαηηθψλ πνπδψλ 

1 γξακκαηΫαο κε 

αλΪζεζε 
1/17 1/371 0 0 0 

Φπζηθάο 9 

9/109 

ά 

1/12 

9/1.528 

ά 

1/169 

10 

10/109 

ά 

1/11 

10/1.528 

ά 

1/152 

Υεκεέαο 10 

10/76 

ά 

1/8 

10/902 

ά 

1/90 

19 

19/76 

ά 

1/4 

19/902 

ά 

1/47 

Μαζεκαηηθψλ 12 

12/76 

ά 

1/6 

12/2.096 

ά 

1/174 

4 

4/76 

ά 

1/19 

4/2.096 

ά 

1/24 

Βηνινγέαο 21 

21/62 

ά 

1/3 

21/771 

ά 

1/36 

27 

27/62 

ά 

1/2 

27/771 

ά 

1/28 

Γεσινγέαο & 

ΓεσπεξηβΪιινληνο 
53 

53/77 

ά 

2/3 

53/711 

ά 

1/13 

9 

9/77 

ά 

1/9 

9/711 

ά 

1/79 

Πιεξνθνξηθάο & 

Σειεπηθνηλσληψλ 
15 

15/47 

ά 

1/3 

15/1.488 

ά 

1/99 

1 1/47 1/1.488 

Οδνληηαηξηθάο 19 
19/128 

ά 

19/740 

ά 
12 

12/124 

ά 

12/740 

ά 
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Σκάκαηα 

πλνιηθφο αξηζκφο 
Γηνηθεη. 

Πξνζσπηθνχ θαηΪ 
ην Ϋηνο αλαθνξΪο* 

ρΫζε ηνπ αξηζκνχ Γηνηθεη. 
Πξνζσπηθνχ 

πλνιηθφο αξηζκφο 
Σερληθνχ 

Πξνζσπηθνχ θαηΪ 
ην Ϋηνο αλαθνξΪο 

ρΫζε ηνπ αξηζκνχ Σερληθνχ 
Πξνζσπηθνχ 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ** 

Πξνο 

ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

θνηηεηψλ*** 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ** 

Πξνο ζπλνιηθφ 

αξηζκφ 

θνηηεηψλ*** 

1/7 1/38 1/10 1/61 

Φαξκαθεπηηθάο 7 

7/50 

ά 

1/7 

7/926 

ά 

1/132 

2 

2/50 

ά 

1/25 

2/926 

ά 

1/463 

Ννζειεπηηθάο 8 

8/58 

ά 

1/7 

8/937 

ά 

1/117 

6 

6/58 

ά 

1/10 

6/937 

ά 

1/136 

ΣΔΑΠΖ 17 

17/ 38 

ά 

1/2 

17/1.274 

ά 

1/74 

2 

2/38 

ά 

1/19 

2/1.274 

ά 

1/637 

ΔΜΜΔ 13 

13/37 

ά 

1/3 

13/783 

ά 

1/60 

2 

2/37 

ά 

1/19 

2/783 

ά 

1/391 

ΣΔΦΑΑ 19 

19/103 

ά 

1/5 

19/2.143 

ά 

1/112 

1 1/103 1/2.143 

ΠΣΓΔ 18 

18/66 

ά 

1/4 

18/1.872 

ά 

1/104 

6 

6/66 

ά 

1/11 

6/1.872 

ά 

1/312 

ΜΗΘΔ 8 

8/46 

ά 

1/6 

8/606 

ά 

1/75 

0 0 0 

* Έηνο αλαθνξΪο εέλαη ην αθαδεκατθφ Ϋηνο ην νπνέν θαιχπηεη ε Δζσηεξηθά Έθζεζε ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. ΜειινληηθΪ, φηαλ ε Δζσηεξηθά Έθζεζε ζα 
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αθνξΪ ζε δηεηέα, φπσο πξνβιΫπεηαη απφ ηνλ Νφκν 3374, ζηελ ζΫζε απηά ζα ζπκπιεξψλνληαη δχν  

**ην ζπλνιηθφ αξηζκφ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ππνινγέδνληαη ηα κΫιε ΓΔΠ θαη νη ζπκβαζηνχρνη ΠΓ 407 

***Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ αληηζηνηρεέ ζηνπο ελεξγνχο θνηηεηΫο αλΪ Σκάκα.    

 

 

Πίνακαρ 45: Υπολογιζηέρ-Αίθοςζερ-Δπγαζηήπια (ανά Τμήμα) 

Σκάκαηα 

Αξηζκφο 
Ζ/Τ 

δηαζΫζηκσλ 
γηα ρξάζε 

απφ 
θνηηεηΫο 

Αξηζκφο 
Αηζνπζψλ 

δηδαζθαιέαο 

Αξηζκφο ζΫζεσλ εθπαέδεπζεο 
ζηηο αέζνπζεο 

Αξηζκφο 
εξγαζηεξέσλ 

Αξηζκφο ζΫζεσλ εθπαέδεπζεο 
ζηα εξγαζηάξηα 

0-50 51-100 101-200 <200 0-50 51-100 101-200 <200 

Θενινγέαο 7 4 0 0 2 2 1 1 0 0 0 

Κνηλσληθάο Θενινγέαο 15 6 1 2 3 0 5 5 0 0 0 

Ννκηθάο 35 21 0 0 0 21 2 2 0 0 0 

Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ 
- 10 - - - - 5 - - - - 

Πνιηηηθάο Δπηζηάκεο 

& Γεκ. Γηνέθεζεο 
- - - - - - - - - - - 

Ηαηξηθάο - - - - - - - - - - - 
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Σκάκαηα 

Αξηζκφο 
Ζ/Τ 

δηαζΫζηκσλ 
γηα ρξάζε 

απφ 
θνηηεηΫο 

Αξηζκφο 
Αηζνπζψλ 

δηδαζθαιέαο 

Αξηζκφο ζΫζεσλ εθπαέδεπζεο 
ζηηο αέζνπζεο 

Αξηζκφο 
εξγαζηεξέσλ 

Αξηζκφο ζΫζεσλ εθπαέδεπζεο 
ζηα εξγαζηάξηα 

0-50 51-100 101-200 <200 0-50 51-100 101-200 <200 

Φηινινγέαο - 11 5 3 2 1 3 3 0 0 0 

Ηζηνξέαο & 

Αξραηνινγέαο 
- - - - - - - - - - - 

Φηινζνθέαο, 

Παηδαγσγηθάο θαη 

Φπρνινγέαο 

8 45 0 32 8 5 7 - - - - 

Αγγιηθάο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγέαο 
- - - - - - - - - - - 

Γαιιηθάο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγέαο 
- 6 0 4 1 1 2 - - - - 

Γεξκαληθάο Γιψζζαο 

θαη Φηινινγέαο 
12 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 

Ηηαιηθάο θαη Ηζπαληθάο 

Γιψζζαο θαη 

Φηινινγέαο 

- 

Σν Σκάκα δε 

δηαζΫηεη δηθΫο 

ηνπ αέζ. 

δηδαζθαιέαο 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ - 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 
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Σκάκαηα 

Αξηζκφο 
Ζ/Τ 

δηαζΫζηκσλ 
γηα ρξάζε 

απφ 
θνηηεηΫο 

Αξηζκφο 
Αηζνπζψλ 

δηδαζθαιέαο 

Αξηζκφο ζΫζεσλ εθπαέδεπζεο 
ζηηο αέζνπζεο 

Αξηζκφο 
εξγαζηεξέσλ 

Αξηζκφο ζΫζεσλ εθπαέδεπζεο 
ζηα εξγαζηάξηα 

0-50 51-100 101-200 <200 0-50 51-100 101-200 <200 

Μνπζηθψλ πνπδψλ - - - - - - 2 - - - - 

Σνπξθηθψλ & 

χγρξνλσλ Αζηαηηθψλ 

πνπδψλ 

17 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 

Φπζηθάο - 11 - - - - 7 - - - - 

Υεκεέαο 30 9 1 4 2 2 8 2 1 3 2 

Μαζεκαηηθψλ 126 19 9 6 4 0 3 3 0 0 0 

Βηνινγέαο - 10 - - - - 19 - - - - 

Γεσινγέαο & 

ΓεσπεξηβΪιινληνο 
94 12 4 5 1 2 17 17 0 0 0 

Πιεξνθνξηθάο & 

Σειεπηθνηλσληψλ 
- - - - - - - - - - - 

Οδνληηαηξηθάο - 9 - - - - 3 - - - - 

Φαξκαθεπηηθάο 32 9 4 4 0 1 3 0 3 0 0 
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Σκάκαηα 

Αξηζκφο 
Ζ/Τ 

δηαζΫζηκσλ 
γηα ρξάζε 

απφ 
θνηηεηΫο 

Αξηζκφο 
Αηζνπζψλ 

δηδαζθαιέαο 

Αξηζκφο ζΫζεσλ εθπαέδεπζεο 
ζηηο αέζνπζεο 

Αξηζκφο 
εξγαζηεξέσλ 

Αξηζκφο ζΫζεσλ εθπαέδεπζεο 
ζηα εξγαζηάξηα 

0-50 51-100 101-200 <200 0-50 51-100 101-200 <200 

Ννζειεπηηθάο 45 7 5 2 0 0 4 4 0 0 0 

ΣΔΑΠΖ 24 

4 ΣΔΑΠΖ 

2 1 5 1 8 5 1 2 0 
5 (θνηλΫο κε 

ΠΣΓΔ) 

ΔΜΜΔ 43 4 1 2 1 0 5 5 0 0 0 

ΣΔΦΑΑ 18 20 15 4 1 0 11 11 0 0 0 

ΠΣΓΔ - 

2 0 2 0 0 

13 - - - - 
5 (θνηλΫο κε 

ΣΔΑΠΖ) 
0 2 3 0 

ΜΗΘΔ - - - - - - - - - - - 
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6.2 Γεέθηεο Ηδξχκαηνο 

Απφ ηελ απνθσδηθνπνέεζε ησλ απνγξαθηθψλ  εθζΫζεσλ φισλ ησλ ηκεκΪησλ  ηνπ 

Ηδξχκαηνο πξνΫθπςαλ  ηα θΪησζη ζηνηρεέα  απφ ηα νπνέα πξνθχπηνπλ ζηνηρεέα αμηνπνηάζηκα 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγέα ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηελ απνδνηηθφηεξε εξεπλεηηθά 

δξαζηεξηφηεηα ηφζν ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ φζν θαη  ησλ θνηηεηψλ φισλ 

ησλ βαζκέδσλ (ζηνλ αξηζκφ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ππνινγέδνληαη ηα κΫιε ΓΔΠ θαη νη 

ζπκβαζηνχρνη ΠΓ 407, ελψ ν αξηζκφο θνηηεηψλ αληηζηνηρεέ ζην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ θνηηεηψλ 

ησλ ΣκεκΪησλ). 

 

Πίνακαρ 46: Γείκηερ Ιδπύμαηορ 

α/α Ολνκαζέα Γεέθηε Αλαινγέα 

1 ρΫζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ/θνηηεηά 1/18 

2 ρΫζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ/δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 1/4 

3 ρΫζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ/θνηηεηά 1/78 

4 ρΫζε ππνινγηζηψλ/θνηηεηά 1/50 

5 Αξηζκφο βηβιέσλ ζηε βηβιηνζάθε/θνηηεηά 11/1 

6 Αξηζκφο θιηλψλ /θνηηεηά 1/38 

7 ΔξεπλεηηθΪ Κνλδχιηα /θνηηεηά 6.122/1 

 

6.3 πκπεξΪζκαηα – ΓπλαηΪ & Αδχλαηα εκεέα 

Δέλαη πξνθαλΫο φηη εέλαη εμαηξεηηθΪ δχζθνιν λα βξεζνχλ θνηλΪ ζηνηρεέα κεηαμχ  φισλ ησλ 

ηκεκΪησλ ηνπ Ηδξχκαηνο ηα νπνέα Ϋρνπλ ηηο δηθΫο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ νξγΪλσζε θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Παξ‘ φια απηΪ, ε ελδειεράο κειΫηε ησλ εθζΫζεσλ αλΫδεημε ζεκαληηθΪ 

θνηλΪ ζηνηρεέα ηα νπνέα θαη ζα απνηειΫζνπλ ηε βΪζε γηα κέα επξχηεξε ζπδάηεζε γηα ηελ 

ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε. πγθεθξηκΫλα πξΫπεη λα αλαθεξζνχκε ζηηο θΪησζη παξαηεξάζεηο:  

1. Αξηζκφο θνηηεηψλ: Γηαθαέλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθά φηη ηα ηκάκαηα Ϋρνπλ κεγΪιν αξηζκφ 

θνηηεηψλ θαη ζαλ απνηΫιεζκα ε ζρΫζε δηδαζθφλησλ πξνο δηδαζθφκελνπο λα κελ εέλαη 

αλΪινγε ησλ παλεπηζηεκέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

2. Δηζαγσγά θνηηεηψλ: Με ην παξφλ ζχζηεκα εηζαγσγάο, φια ηα ηκάκαηα δελ Ϋρνπλ 

ζπκκεηνρά ζηελ επηινγά ησλ θνηηεηψλ θαη ζπρλΪ νη θνηηεηΫο πνπ εηζΪγνληαη ζην ηκάκα 

Ϋρνπλ Ϊιινπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ζα πξνηηκνχζαλ λα ζπνπδΪζνπλ ζε Ϊιια 

Σκάκαηα. 
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3. Μαζάκαηα Γεληθάο Δθπαέδεπζεο: πΫξαλ ησλ πξνγξακκαηηζκΫλσλ καζεκΪησλ, νη 

θνηηεηΫο πξΫπεη επέζεο λα παξαθνινπζάζνπλ καζάκαηα γεληθάο εθπαέδεπζεο εΪλ 

ζειάζνπλ λα δηδΪμνπλ ζηε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε. Απηφ δεκηνπξγεέ Ϋλα πξφγξακκα 

ζπνπδψλ κε κεγΪιν αξηζκφ ππνρξεσηηθψλ καζεκΪησλ θαη ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζέαο. 

Ο κεγΪινο αξηζκφο καζεκΪησλ παξαηεξεέηαη θαη ζηε Οδνληηαηξηθά ε νπνέα δελ 

πξνζθΫξεη καζάκαηα γεληθάο εθπαέδεπζεο. Φαέλεηαη φηη νη θνηηεηΫο καο δελ Ϋρνπλ 

βαζκνχο ειεπζεξέαο κΫζα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ κεγΪιν 

αξηζκφ καζεκΪησλ επηινγάο γηα λα θζΪζνπλ ζηελ απφθηεζε ηνπ πηπρένπ ηνπο.  

4. Σξφπνο κεηΪδνζεο γλψζεσλ:  ΠαξΪ ηελ χπαξμε θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ θαη ηερληθψλ θαη ηελ εθηεηακΫλε ρξάζε ησλ ΣΠΔ, ν θχξηνο ηξφπνο 

κεηαθνξΪο ησλ γλψζεσλ εέλαη νη παξαδφζεηο ζε κεγΪιν αξηζκφ θνηηεηψλ νη νπνέεο θαη 

δελ εέλαη ππνρξεσηηθΫο. Λεέπνπλ ηα ζεκηλΪξηα κε κηθξφ αξηζκφ θνηηεηψλ νη νπνένη θαη 

ζα Ϋρνπλ πην ελεξγά ζπκκεηνρά ζηελ πξνεηνηκαζέα θαη ζηε ζπδάηεζε ησλ ζεκΪησλ. 

Απηφ δελ εέλαη βΫβαην φηη κπνξεέ λα γέλεη, ιφγσ ηνπ κεγΪινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη ηελ 

ππΪξρνπζα ππνδνκά ζε ζεκηλαξηαθνχο ρψξνπο. ΠΪλησο εέλαη κηα θαηεχζπλζε ε νπνέα 

πξΫπεη λα εξεπλεζεέ καδέ κε ηελ πηζαλφηεηα νξγΪλσζεο καζεκΪησλ κΫζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη Ϊιινπο ηξφπνπο πνπ ζα ελεξγνπνηάζνπλ ην ελδηαθΫξνλ ησλ θνηηεηψλ.  

5. Βηβιηνζάθεο – Αλαγλσζηάξηα: Οη επηηξνπΫο εμΫθξαζαλ ηελ Ϊπνςε φηη νη βηβιηνζάθεο θαη 

ηα αλαγλσζηάξηα εέλαη ηθαλνπνηεηηθΪ. Θα πξΫπεη λα βξεζεέ Ϋλαο ηξφπνο ψζηε ηα 

ειεθηξνληθΪ πεξηνδηθΪ λα θζΪλνπλ εγθαέξσο ζηηο βηβιηνζάθεο θαη λα απμεζνχλ ζε 

αξηζκφ. 

6. Γξακκαηεηαθά ππνζηάξημε – Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ: ια ηα Σκάκαηα αλαθΫξνπλ φηη 

ρξεηΪδνληαη θαιχηεξε γξακκαηεηαθά θαη δηνηθεηηθά ππνζηάξημε, ηδηαέηεξα κε ηελ αχμεζε 

ησλ θνηηεηψλ ζηα κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα. Οη επηηξνπΫο αμηνιφγεζεο ζπκθσλνχλ 

φηη ρξεηΪδεηαη θαιχηεξε ππνζηάξημε αιιΪ δελ γλσξέδνπλ πσο κπνξεέ λα επηηεπρζεέ απηφ 

ππφ ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο. 

7. Αμηνιφγεζε θνηηεηψλ: ΠξΫπεη θαη‘ αξρΪο λα ζεκεησζεέ φηη ε παξνχζα πιάξεο 

θαηαγξαθά επηρεηξεέηαη γηα πξψηε θνξΪ ζην Ίδξπκα. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιέα άηαλ ε 

ζπιινγά θαη ζπζηεκαηηθά ηαμηλφκεζε ηνπ πνιχ κεγΪινπ φγθνπ ησλ δεδνκΫλσλ, πνπ 

Ϋπξεπε λα θαηαζηνχλ αληηθεέκελν επεμεξγαζέαο. Σε δπζθνιέα απηά επΫηεηλε ε 

απξνζπκέα νξηζκΫλσλ κειψλ ΓΔΠ θαζψο θαη νξηζκΫλσλ θνηηεηψλ λα ζπλεξγαζηνχλ. 

ΠΪλησο κεγΪινο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ, θαζψο θαη ε πνιχ κεγΪιε πιεηνςεθέα ησλ 

θνηηεηψλ ζπλεξγΪζηεθαλ κε ζεηηθφ πλεχκα. Δέλαη πξνθαλΫο φηη ν φγθνο ησλ δεδνκΫλσλ 

δεκηνχξγεζε δπζθνιέα θαη γηα κηα πιεξΫζηεξε απνηέκεζε. ηα ζεηηθΪ ζπγθαηαιΫγεηαη 

πξσηέζησο ε δεκηνπξγέα κηαο πνιχ ζεκαληηθάο βΪζεο δεδνκΫλσλ, ηα νπνέα πξΫπεη 

πιΫνλ λα ελεκεξψλνληαη δηαξθψο θαη λα απνηεινχλ ζπλερψο αληηθεέκελν κειΫηεο θαη 

αλΪιπζεο γηα ηε βειηέσζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Ηδξχκαηνο. ηα πνιχ ζεηηθΪ ηδηαέηεξε 

ζΫζε θαηΫρεη ε γηα πξψηε θνξΪ ζπζηεκαηηθά θαηαγξαθά ηεο Ϊπνςεο ησλ θνηηεηψλ. 

Δθφζνλ ππΪξρνπλ πιΫνλ θαηαγεγξακκΫλεο φιεο νη δνκΫο θαη νη δηαδηθαζέεο ηνπ 

Ηδξχκαηνο, κπνξεέ λα επηηεπρζεέ ε ηππνπνέεζε ησλ ηειεπηαέσλ θαη ε αλαζπγθξφηεζε 

ησλ πξψησλ, φπνπ θξέλεηαη φηη ρξεηΪδεηαη. 

8. Οη θνηηεηΫο αμηνινγνχληαη θαη βαζκνινγνχληαη θπξέσο κε εμεηΪζεηο ζην ηΫινο ηνπ 

εμακάλνπ. ΠξΫπεη λα εληζρπζνχλ νη ελαιιαθηηθΫο κνξθΫο αμηνιφγεζεο πνπ κπνξεέ λα 

Ϋρνπλ ηε κνξθά  ελδηΪκεζσλ εμεηΪζεσλ ά εθζΫζεσλ πξνφδνπ θαη νπσζδάπνηε λα 

δηαηεξεέηαη ε αλσλπκέα ηνπ θνηηεηά. 
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9. Ηδηαέηεξα ζεηηθφ ζεκεέν ε χπαξμε ηζρπξψλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκΪησλ ηα νπνέα 

αληαπνθξέλνληαη ζηηο αλΪγθεο ηεο θνηλσλέαο αιιΪ θαη ηα δηεζλά πξφηππα φπσο Ϋρνπλ 

δηακνξθσζεέ ηα ηειεπηαέα ρξφληα. Δπέζεο, σο ζεκαληηθφ ζηνηρεέν θαηαγξΪθεηαη ε 

χπαξμε ζπλεξγαζέαο κε Ϊιια ηκάκαηα ηνπ Παλεπηζηεκένπ ά θαη Ϊιια Παλεπηζηάκηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. ΜεγΪινο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ-δηδαζθφλησλ Ϋρεη πνιχ 

ζεκαληηθά ζπκκεηνρά ζηελ ΔιιΪδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζηα δηΪθνξα πνιηηηθΪ –

 θνηλσληθΪ - πλεπκαηηθΪ δξψκελα, δηαζθαιέδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπρψο ηε 

δηαζχλδεζε ησλ ηκεκΪησλ ηνπ Ηδξχκαηνο κε ηελ Πνιηηεέα, ηελ θνηλσλέα θαη ηνλ 

πλεπκαηηθφ θφζκν επξχηεξα. 

10. ΤπΪξρεη κέα θαζπζηΫξεζε ζηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ κΫζα ζηα ρξφληα πνπ 

αλαθΫξνληαη   ζηνπο νδεγνχο ζπνπδψλ. Ζ ιάμε ηνπ πηπρένπ Ϋλα ρξφλν κεηΪ ην 

πξνθαζνξηζκΫλν φξην, κπνξεέ λα εέλαη απνδεθηφ γηα ηελ ειιεληθά νηθνλνκέα αιιΪ 

πεξαηηΫξσ θαζπζηεξάζεηο πξΫπεη λα ζρεηέδνληαη κε ην ελδηαθΫξνλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ 

εθπαέδεπζε ηνπο ζην ζπγθεθξηκΫλν ρψξν. 

11. Σα πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ αληηπξνζσπεχνπλ ηα θξηηάξηα πνπ Ϋρνπλ ζεκειησζεέ απφ 

ηελ Δπξσπατθά Έλσζε. ΥξεηΪδεηαη λα δεκηνπξγεζεέ Ϋλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απφ 

εμσηεξηθνχο παξΪγνληεο φπσο απφθνηηνη ά Ϊιιεο θνηλσληθΫο νκΪδεο.  

12. ΥξεηΪδεηαη λα δεκηνπξγεζεέ θαιχηεξε γξακκαηεηαθά ππνζηάξημε γηα ηα ηκάκαηα θαη γηα 

ηα κεηαπηπρηαθΪ ηνπο πξνγξΪκκαηα. 

13. Οη επηηξνπΫο αμηνιφγεζεο ππνζηάξημαλ ζε φιεο ηηο εθζΫζεηο ηνπο φηη ην Γηδαθηηθφ 

Πξνζσπηθφ εέλαη πνιχ θαιΪ εθπαηδεπκΫλν θαη Ϋρεη ηηο ηθαλφηεηεο λα αληηκεησπέζεη ηηο 

εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο ηεο αλψηαηεο παηδεέαο. 

14. Ζ Ϋξεπλα ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εέλαη ηδηαέηεξα αλεπηπγκΫλε, 

πξνβΪιιεηαη δηεζλψο θαη πεξηιακβΪλεη ζπλεξγαζέεο κε Ϊιια ηκάκαηα ησλ Διιεληθψλ 

Παλεπηζηεκέσλ αιιΪ θαη Παλεπηζηεκέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ Ϋξεπλα εέλαη  πνζνηηθΪ θαη 

πνηνηηθΪ ηδηαέηεξα ηθαλνπνηεηηθά αλΪινγα κε ηα δηεζλά θξηηάξηα.  

15. Σα Σκάκαηα αιιΪ θαη ην Παλεπηζηάκην, πξΫπεη λα δηαζπλδεζνχλ θαιχηεξα κε ηελ 

θνηλσλέα κΫζσ πξνγξακκΪησλ πνπ ζα αθνπκπάζνπλ εηδηθΫο νκΪδεο θαη ζα 

επαηζζεηνπνηάζνπλ πνιέηεο πνπ ελδηαθΫξνληαη γηα ζπγθεθξηκΫλα εθπαηδεπηηθΪ ά γηα ηελ 

δηα βένπ κΪζεζε. Υσξέο λα ππνηηκεζεέ ε ζεσξεηηθά θαηΪξηηζε ησλ θνηηεηψλ, ρξεηΪδεηαη 

επέζεο ελέζρπζε ε δηαζχλδεζε ησλ ζπνπδψλ κε ηελ αγνξΪ εξγαζέαο. Δπθηαέν ζα άηαλ 

επέζεο λα ππΪξμεη θαιχηεξε νξγΪλσζε ηνπ Γξαθεένπ Γηαζχλδεζεο κε ηελ αγνξΪ 

εξγαζέαο. Οη πνιηηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο απφ ζπγθεθξηκΫλεο νκΪδεο πνπ εμειέζζνληαη 

κΫζα ζηα εθπαηδεπηηθΪ  θηάξηα παξελνρινχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθάο 

δηαδηθαζέαο. 

16. Ζ Ϋξεπλα ρξεηΪδεηαη λα εληζρπζεέ κε πεξηζζφηεξα ρξάκαηα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Ηδξχκαηνο ζπλνιηθΪ δελ εέλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη πξΫπεη αθελφο ην Τπνπξγεέν λα 

εληζρχζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αθεηΫξνπ πξΫπεη ην Ίδξπκα θαη ην θΪζε Σκάκα 

μερσξηζηΪ λα δεκηνπξγάζεη νκΪδεο πνπ ζα θΫξνπλ ΔξεπλεηηθΪ ρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξΪκκαηα γηα λα θαιχςεη ηηο αλΪγθεο ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ζηα επηκΫξνπο Σκάκαηα 

ππΪξρεη κηα κεγΪιε ππνδνκά γηα ηε δεκηνπξγέα νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ φκσο δελ 

ηελ εθκεηαιιεχεηαη ιφγσ Ϋιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εμεηδηθεπκΫλνπ εξγαζηεξηαθνχ 

πξνζσπηθνχ. 
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17. Γελ εκθαλέδνληαη αληαιιαγΫο θνηηεηψλ κεηαμχ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκέσλ παξΪ κφλν κε 

Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

18. ΥξεηΪδεηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη wireless internet ζε 

φια ηα ΠαλεπηζηεκηαθΪ θηάξηα θαζψο θαη λα παξακΫλνπλ ηα εξγαζηάξηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, νη βηβιηνζάθεο θαη ηα αλαγλσζηάξηα αλνηρηΪ πεξηζζφηεξεο ψξεο θΪζε 

εκΫξα αιιΪ θαη ηα αββαηνθχξηαθα. Αλ θαη  ε δηνηθεηηθά ππνδνκά ηνπ Ηδξχκαηνο 

ιεηηνπξγεέ ζε γεληθΫο γξακκΫο κε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ, ρξεηΪδεηαη φκσο ελέζρπζε ηφζν 

ζε επέπεδν θεληξηθάο γξακκαηεέαο ιφγσ απνρσξάζεσλ θαη απνζπΪζεσλ θαζψο θαη ζ‘ 

Ϋλα ΣνκΫα, ν νπνένο εμππεξεηεέηαη κεξηθψο κφλνλ απφ δηνηθεηηθά ππΪιιειν Ϊιινπ 

ΣνκΫα. Ο αξηζκφο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ εέλαη κελ ζπλνιηθΪ ηθαλνπνηεηηθφο, ε Ϋιιεηςε 

φκσο θεληξηθάο βηβιηνζάθεο δελ επηηξΫπεη ηελ επαξθά αμηνπνέεζά ηνπο. Να δνθηκαζζεέ 

ην πξφηππν ηεο εξγαζέαο κε ζπγθεθξηκΫλα ζΫκαηα πνπ ζα εηνηκΪδνληαη απφ ηνπο 

θνηηεηΫο θαη ζα ππνβΪιινληαη γηα αμηνιφγεζε ζηα κΫιε ΓΔΠ. Απηφ ην ζχζηεκα κπνξεέ 

λα ελεξγνπνηάζεη ην ελδηαθΫξνλ ησλ θνηηεηψλ. 

19. Ζ ιεηηνπξγέα ηνπ Ηδξχκαηνο, πνπ ζηεξέδεηαη ζε κηα παιαηΪ, ζηΫξεε θαη πινχζηα 

παξΪδνζε, επηηξΫπεη ηελ απφδνζε ζεκαληηθνχ αθαδεκατθνχ θαη εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ, κε 

απνηειΫζκαηα αξθεηΪ ηθαλνπνηεηηθΪ ζε πνιινχο ηνκεέο. ΥξεηΪδεηαη ζάκεξα Ϋλαλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη κηα αλαλΫσζε, κε λΫα πλνά θαη φξακα γηα ην κΫιινλ. Σν Ίδξπκα 

θαιεέηαη λα θαηαξηέζεη βξαρππξφζεζκν θαη κεζνπξφζεζκν ζρΫδην δξΪζεο γηα ηελ Ϊξζε 

ησλ αξλεηηθψλ ζεκεέσλ θαη ηελ ελέζρπζε ησλ ζεηηθψλ ηνπ, θαζνξέδνληαο 

πξνηεξαηφηεηεο κε βΪζε ηηο δπλαηφηεηΫο ηνπ. Δέζε ε παξνχζα απνηέκεζε λα ζπκβΪιιεη 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά. 

 

6.4 ΠξνηΪζεηο Βειηέσζεο 

ην πιαέζην ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ελφηεηαο παξαηέζεληαη πξνηΪζεηο βειηέσζεο φπσο απηΫο 

δηαηππψζεθαλ απφ κΫιε ΓΔΠ, θνηηεηΫο, δηνηθεηηθνχο ππαιιάινπο φισλ ησλ βαζκέδσλ θαη 

εμσηεξηθνχο αμηνινγεηΫο. Οη πξνηΪζεηο απηΫο αθνξνχλ ηε βειηέσζε ησλ πξνγξακκΪησλ 

ζπνπδψλ, ηελ Ϋξεπλα, ηελ παξνρά ππεξεζηψλ θαη ηηο ππνδνκΫο.  

ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ 

1. Βειηέσζε θαη πξνζαξκνγά ησλ πξνγξακκΪησλ ζπνπδψλ ζηα λΫα δεδνκΫλα κε ηελ 

ελέζρπζε εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιέαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο «απφ Ϋδξαο 

δηδαζθαιέαο». ΑλεμΪξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ Ϋλα 

κΪζεκα ζα πξΫπεη λα ππΪξρνπλ εξγαζέεο αλΪ κΪζεκα θαη αλΪ θνηηεηά κε 

ελεξγνπνέεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ νη νπνένη ζα ιεηηνπξγνχλ ζπκβνπιεπηηθΪ 

δέλνληαο θαηεπζχλζεηο ζε ζπλεξγαζέα κε ην κΫινο ΓΔΠ πνπ δηδΪζθεη ην κΪζεκα.  

2. ΔπαλεμΫηαζε ηεο πινπνέεζεο ησλ καζεκΪησλ εθεέλσλ πνπ Ϋρνπλ ρακειφηαην Ϋσο 

κεδεληθφ βαζκφ ζπκκεηνράο θαη αληηθαηΪζηαζε ηνπο κε καζάκαηα  ηα νπνέα ζα 

πξνηεέλνληαη απφ θνηηεηΫο, κΫιε ΓΔΠ θαη θνηλσληθνχο θνξεέο. ΠαξΪιιεια, ηκάκαηα 

πνπ αλάθνπλ ζηελ έδηα ζρνιά, Ϋρνπλ ζπγγελΫο ζεκαηηθφ αληηθεέκελν θαη 

παξνπζηΪδνπλ θνηλΪ καζάκαηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ  ψζηε πνιιΪ απφ ηα θνηλΪ καζάκαηα λα δηδΪζθνληαη δηαηκεκαηηθΪ. 

Έηζη ζα κπνξνχζαλ λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη θαη παξΪιιεια λα βειηησζεέ ε 

θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζέαο ηεο 



Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),  ΕΚΠΑ 

 

326 

εθπαέδεπζεο. 

3. Τινπνέεζε καζεκΪησλ θαη κΫζσ δηαδηθαζηψλ εμ απνζηΪζεσο εθπαέδεπζεο, Ϋηζη 

ψζηε λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ηνπο θνηηεηΫο νη νπνένη δελ κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζάζνπλ ηα καζάκαηα θαη παξαδφζεηο λα κπνξνχλ λα αλαπιεξψλνπλ ηα 

θελΪ εέηε κΫζσ αζχγρξνλεο εμ απνζηΪζεσο εθπαέδεπζεο εέηε κΫζσ 

παξαθνινπζάζεσλ live streaming videos 

4. Τπνζηάξημε δξαζηεξηνηάησλ πξνβνιάο θαη δηΪρπζεο ηνπ Ϋξγνπ πνπ επηηειεέηαη ζηα 

δηΪθνξα ηκάκαηα κε ζπκκεηνρά θνηηεηψλ, κειψλ ΓΔΠ, απνθνέησλ θαη δηνηθεηηθψλ 

ππαιιάισλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ. 

5. ΜεραλνγξΪθεζε φισλ ησλ γξακκαηεηψλ ζηνλ ηνκΫα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκΪησλ. Έηζη ζα εέλαη δπλαηά ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

ζηνηρεέσλ πνπ αθνξνχλ ηα κεηαπηπρηαθΪ πξνγξΪκκαηα θαη ηηο δηδαθηνξηθΫο δηαηξηβΫο 

ζην έδην επέπεδν κε ηα αληέζηνηρα ζηνηρεέα ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκΪησλ.  

Έξεπλα 

1. Πξνηεέλεηαη ε δεκηνπξγέα κηαο επηηξνπάο ε νπνέα ζα θαηαγξΪθεη φιεο ηηο εξεπλεηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηκεκΪησλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ, αιιΪ θαη ηηο ζπγγξαθηθΫο θαη 

εξεπλεηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ θΪζε ηκάκαηνο. Ζ επηηξνπά απηά ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηελ Κεληξηθά Γηνέθεζε ηνπ ΔΚΠΑ αιιΪ θαη επηκΫξνπο ππεξεζέεο 

ζρεηηθΫο κε ην αληηθεέκελν (Γξαθεέν ΓηακεζνιΪβεζεο, ΜΟ.ΓΗ.Π θ.α) ζα ζπληΪζζεη Ϋλα 

εηάζην θαηΪινγν πνπ ζα πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο πιεξνθνξέεο γηα ηα εξεπλεηηθΪ 

απνηειΫζκαηα θαη δξΪζεηο ησλ ηκεκΪησλ θαη κειψλ ΓΔΠ θαη πην ζπγθεθξηκΫλα: 

Α) ΔπηζηεκνληθΫο Γεκνζηεχζεηο 

o Βηβιέα/κνλνγξαθέεο 

o Δξγαζέεο ζε επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ κε θξηηΫο 

o Δξγαζέεο ζε επηζηεκνληθΪ πεξηνδηθΪ ρσξέο θξηηΫο 

o Δξγαζέεο ζε πξαθηηθΪ ζπλεδξέσλ κε θξηηΫο 

o Δξγαζέεο ζε πξαθηηθΪ ζπλεδξέσλ ρσξέο θξηηΫο  

o ΚεθΪιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο 

o πιινγηθνέ ηφκνη ζηνπο νπνένπο θαη επηζηεκνληθφο εθδφηεο εέλαη κΫινο ΓΔΠ ηνπ 

Σκάκαηνο  

o Άιιεο εξγαζέεο 

o Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα (κε θξηηΫο) πνπ εθδέδνπλ πξαθηηθΪ  

o Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθΪ ζπλΫδξηα (κε θξηηΫο) πνπ δελ εθδέδνπλ πξαθηηθΪ 

o Έξεπλεο -  ΜειΫηεο 

         Β)  Πξντφληα θαη Τπεξεζέεο Έξεπλαο 
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o Απνινγηζκφο Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηεξέσλ ΔΚΠΑ 

o Γεκηνπξγέα Spin – off Δηαηξηψλ θαη παξνπζέαζε απνηειεζκΪησλ ελ ελεξγεέα 

εηαηξηψλ spin-off 

o Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλέαο 

         Γ)  ΔξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαη Ϋξγα 

o ΠξνγξΪκκαηα ηνπ ΔΠΑ θαη ινηπΪ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα  πξνγξΪκκαηα 

o ΔπξσπατθΪ ΠξνγξΪκκαηα (7ν Πιαέζην, Leonardo Da Vinci, Transversal 

Programs θ.α) 

o ΔξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξεέο πνπ δελ εκπέπηνπλ 

ζηηο αλσηΫξσ θαηεγνξέεο. 

o ΛνηπΫο εξεπλεηηθΫο ζπλεξγαζέεο 

         Γ)  Αλαγλψξηζε Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ 

o ΔηεξναλαθνξΫο 

o ΑλαθνξΫο ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ 

o Βηβιηνθξηζέεο 

o πκκεηνρΫο ζε επηηξνπΫο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξέσλ 

o πκκεηνρΫο ζε ζπληαθηηθΫο επηηξνπΫο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 

o Πξνζθιάζεηο γηα δηαιΫμεηο 

Ο θαηΪινγνο απηφ ζα ζπληΪζζεηαη θαη ζηα ΑγγιηθΪ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεέηαη θαη 

σο κΫζν πξνβνιάο ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ δηεζλψο.  

2. Αμηνπνέεζε ρψξσλ νη νπνένη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνβνιά ζην θνηλφ θαη 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο Ϋξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη ζην 

Παλεπηζηάκην Αζελψλ. Απηά ε δηαδηθαζέα μεπεξλΪ ηνλ ζεζκφ ηνπ «ΦεζηηβΪι 

Έξεπλαο» ηεο ΓΓΔΣ,  ν νπνένο ραξαθηεξέδεηαη απφ απνζπαζκαηηθφηεηα θαη 

πεξηνδηθφηεηα θαη εέλαη Ϊκεζα ζπλδεδεκΫλνο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε κΫζσ 

Τπνπξγεένπ. 

3. Καηαγξαθά ησλ αλαγθψλ ησλ ηκεκΪησλ ζε εμνπιηζκφ θαη βειηέσζε ππνδνκψλ γηα ηε 

δηεμαγσγά εξεπλεηηθάο δξαζηεξηφηεηαο.  ΠνιιΪ κΫιε ΓΔΠ ηκεκΪησλ εμΫθξαζαλ 

παξΪπνλα θαη πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθΪ κε ηνλ απαξραησκΫλν εμνπιηζκφ ησλ 

εξγαζηεξέσλ ηνπο ν νπνένο ρξάδεη Ϊκεζεο αληηθαηΪζηαζεο. Πξνηεέλεηαη ε ζχληαμε 

κηαο Ϋθζεζεο αλΪ ηκάκα κε βΪζε Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν πξφηππν πνπ ζα δνζεέ απφ ηηο 

θεληξηθΫο ππεξεζέεο ζην νπνέν ζα απνηππψλνληαη νη αλΪγθεο θαη Ϋλα ξεαιηζηηθφ θαη 

απφιπηα αηηηνινγεκΫλν θφζηνο, ψζηε λα γέλεη ελ ζπλερεέα πξνζπΪζεηα γηα ηελ 

εμεχξεζε ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη βΪζε νξγΪλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ.  
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Παξνρά Τπεξεζηψλ θαη ΤπνδνκΫο 

1. Άκεζε ζηειΫρσζε ππεξεζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο πνπ πΪζρνπλ απφ Ϋιιεηςε πξνζσπηθνχ 

θαη δπζρεξαέλνληαη νη πξνζπΪζεηεο ηνπο γηα Ϊκεζε εμππεξΫηεζε ησλ θνηηεηψλ, 

κειψλ ΓΔΠ θαη εξεπλεηψλ. Γηα ηε ζηειΫρσζε ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα 

πξνγξΪκκαηα πξαθηηθάο Ϊζθεζεο θνηηεηψλ, νη νπνένη εθφζνλ ην επηζπκνχλ ζα 

κπνξνχλ λα θΪλνπλ πξαθηηθά Ϊζθεζε ζε κηα εθ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ ε 

νπνέα ρξάδεη αλΪγθεο πξνζσπηθνχ. ΔλαιιαθηηθΪ ζα κπνξνχζε λα γέλεη απνξξφθεζε 

κΫξνπο ηνπ πιενλΪδνληνο ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ απφ επηρεηξάζεηο θαη νξγαληζκνχο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα πνπ ζπγρσλεχνληαη ά θαηαξγνχληαη. 

2. ΜΫζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα ζα πξΫπεη λα κεραλνγξαθεζνχλ φιεο νη ππεξεζέεο 

ηνπ  Παλεπηζηεκένπ Ϋηζη ψζηε λα δέλνληαη αθξηβεέο πιεξνθνξέεο θαη λα απνθεχγεηαη 

ε επέπνλε αλαδάηεζε ζε αξρεέα θαη απνζάθεο. Ζ ειεθηξνληθά απνζάθεπζε ησλ 

εγγξΪθσλ θαη ε πξφζβαζε ζε απηΪ κΫζσ εηδηθψλ κεραλψλ αλαδάηεζεο, ε 

γεληθεπκΫλε ρξάζε ειεθηξνληθνχ πξσηνθφιινπ ζα βνεζάζνπλ ζεκαληηθΪ ζηελ 

ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ εμππεξΫηεζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ. 

3. Γεκηνπξγέα εηδηθνχ γξαθεένπ – ππεξεζέαο «Απνθνέησλ» ηνπ ηδξχκαηνο. Ζ 

ζπγθεθξηκΫλε ππεξεζέα ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο γξακκαηεέεο θαη ηελ δηεχζπλζε 

κεραλνγξΪθεζεο ζα δεκηνπξγάζεη κεηξψν απνθνέησλ αλΪ ηκάκα. Δλ ζπλερεέα κε 

δξΪζεηο θαη ελΫξγεηεο ελεκΫξσζεο ζα θαιεέ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη νπνένη θΫξνπλ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ απνθνέηνπ κηαο ζρνιάο ά ηκάκαηνο ηνπ ΔΚΠΑ λα εγγξαθεέ ζην 

κεηξψν δέλνληαο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ζπνπδΫο ηνπ, ηελ εξγαζηαθά ηνπ 

θαηΪζηαζε θαη ηελ επαγγεικαηηθά ηνπ εκπεηξέα. Οη πιεξνθνξέεο ζα εέλαη ηδηαέηεξα 

ρξάζηκεο ζηελ θαηεχζπλζε αμηνπνέεζεο ηνπ κεγΪινπ ζε αμέα αλζξψπηλνπ θεθαιαένπ 

ησλ απνθνέησλ ηνπ ηδξχκαηνο, νη νπνένη απνηεινχλ ηελ Ϋμσζελ θαιά καξηπξέα γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθά ζπλεηζθνξΪ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ ζηελ Διιεληθά Κνηλσλέα.  

4. Γεκηνπξγέα ΚΫληξνπ Γηα Βένπ ΜΪζεζεο, ζηα πιαέζηα ηνπ νπνένπ ζα νξγαλψλνληαη 

πηζηνπνηεκΫλα ζεκηλΪξηα ζε ηνκεέο ηδηαέηεξα ζεκαληηθνχο θαη πςεινχ ελδηαθΫξνληνο.  

ηα πξνγξΪκκαηα απηΪ πξνηεξαηφηεηα ζα Ϋρνπλ νη απφθνηηνη ηνπ Παλεπηζηεκένπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα πνπ απνδεηθλχεη ηελ αλΪγθε χπαξμεο κηαο ηΫηνηαο 

ππεξεζέαο απνηειεέ ην πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθάο επΪξθεηαο, ην νπνέν ζα πξΫπεη 

λα απνθηάζνπλ θαη απφθνηηνη ηνπ Παλεπηζηεκένπ νη νπνένη επηζπκνχλ λα δηδΪμνπλ 

ζηε δεκφζηα εθπαέδεπζε θαη ρξεηΪδεηαη λα εθπαηδεπηνχλ. ΠαξΪιιεια πξνηεέλεηαη ε 

πεξαηηΫξσ ελδπλΪκσζε ησλ πξνγξακκΪησλ ζπκπιεξσκαηηθάο εθπαέδεπζεο κε ηε 

ρξάζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ e-Learning ηνπ ΚΔΚ ΔΚΠΑ, ηα νπνέα σο εληαέν 

πξφγξακκα εμ απνζηΪζεσο εθπαέδεπζεο εέλαη ηδηαέηεξα αμηφπηζην, ιεηηνπξγεέ γηα 

δΫθα ρξφληα κε επηηπρέα, εέλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελν θαη Ϋρεη πξνζθΫξεη πςεινχ 

επηπΫδνπ εθπαέδεπζε ζε πΪλσ απφ δΫθα ρηιηΪδεο εθπαηδεπφκελνπο ζε πΪλσ απφ 

εβδνκάληα δηαθνξεηηθΪ ζεκαηηθΪ αληηθεέκελα. 

5. ΤηνζΫηεζε ελεξγεηψλ εμνηθνλφκεζεο ελΫξγεηαο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ κΫζα απφ ηελ πηνζΫηεζε ηεο ζηξαηεγηθάο ηνπ 

«πξΪζηλνπ παλεπηζηεκένπ». Ζ ζηξαηεγηθά απηά κεηαμχ ησλ Ϊιισλ ζα πεξηιακβΪλεη 

παξεκβΪζεηο ελεξγεηαθάο πξνζαξκνγάο ησλ θηεξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ, ζπκκεηνρά ζε πξνγξΪκκαηα αλαθχθισζεο , δξΪζεηο ελεκΫξσζεο 
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θαη επαηζζεηνπνέεζεο φισλ ησλ κειψλ πνπ  απαξηέδνπλ ηελ αθαδεκατθά θνηλφηεηα 

ηνπ ηδξχκαηνο. 
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