Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας,
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αριστείδη Παρμακέλη
Απονομή Βραβείου «Ορέστης - Κωνσταντίνος Μυλωνάκης»

Συγχαρητήρια στους 3 πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές
Ενημέρωση για τη δομή, τη λειτουργία και τις σπουδές στο

Τμήμα από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές
των Τομέων, τους Διευθυντές των Μουσείων & Κήπων, τον
Εκπρόσωπο Erasmus και τον Επόπτη του Τμήματος.

Τομείς
Γνωστικά Αντικείμενα – Μαθήματα – Ανθρώπινο Δυναμικό

Προγράμματα Σπουδών
Προπτυχιακό & Μεταπτυχιακά Προγράμματα – Πρόγραμμα ERASMUS+

Το Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μουσεία – Κήποι

Η Σχολή Θετικών Επιστημών

Υλικοτεχνικές Υποδομές

Ζωολογικό Μουσείο – Βοτανικό Μουσείο – Βοτανικός Κήπος
– Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλέξανδρου Ν. Διομήδους

Εργαστήρια – Αναγνωστήριο – Αίθουσα Η/Υ – Βιβλιοθήκη

Το Τμήμα Βιολογίας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ιστότοπος – η-Τάξη – my-studies – Εύδοξος – Κάλλιπος – OPAC ΕΚΠΑ

Οργάνωση & Διοίκηση
Όργανα Διοίκησης – Επιτροπές – Γραμματεία

Κοινωνικές Παροχές – Διευκολύνσεις και
δραστηριότητες
Σύμβουλοι Καθηγητές - Σύμβουλοι Καθηγητές Προσβασιμότητας –
Ανακοίνωση της ΜοΠροΦμεΑ

Τμήμα από τη ζωφόρο στην εσωτερική πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου που απεικονίζει τις προσωποποιήσεις της
Ρητορικής, της Ποιητικής, της Μαθηματικής, της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφίας, της Νομοθεσίας, της Ιατρικής, της Θεολογίας,
της Αστρονομίας και της Φυσικής, οι οποίες πλαισιώνουν σε δοξαστική στάση τον ένθρονο βασιλιά Όθωνα.

Ιστοσελίδα

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 µε αρχικό όνομα «Οθώνειο Πανεπιστήμιο».
Αποτέλεσε το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι µόνο του ελληνικού κράτους, αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής
Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Το 1862 μετονομάστηκε σε «Εθνικόν
Πανεπιστήµιον» και το 1932 έλαβε την ονομασία «Εθνικόν & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών» (ΕΚΠΑ). Το
ΕΚΠΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, κατά τον νόμο πλήρως αυτοδιοικούμενο, υπαγόμενο σε κανόνες
του δημοσίου δικαίου και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Στις 25 Ιουνίου 2021 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «Top Universities by Top Google
Scholar Citations» της Webometrics. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 85η θέση παγκοσμίως.
Ο συγκεκριμένος πίνακας κατάταξης, ο οποίος δημοσιεύθηκε για 12η φορά, περιλαμβάνει 4.234 Πανεπιστήμια, μεταξύ
των οποίων και τα 24 Ελληνικά.
Εκτός από την υψηλή αυτή θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 15η θέση στην Ευρώπη και στην 1η
θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων. Η επίδοση αυτή δίνει στο ΕΚΠΑ και την 1η θέση τόσο μεταξύ των
Πανεπιστημίων της Μεσογείου όσο και μεταξύ των Πανεπιστημίων των Βαλκανίων. Επισημαίνεται ότι για 5η
συνεχόμενη χρονιά το ΕΚΠΑ βρίσκεται στο Τop 100 της συγκεκριμένης παγκόσμιας κατάταξης.

Ιδρύθηκε το 1904 ως Σχολή Φυσικών & Μαθηματικών Επιστημών.
Περιλαμβάνει (κατά σειρά αρχαιότητας) τα ακόλουθα Τμήματα:

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Ιστοσελίδα

Ιδρύθηκε το 1970 στη θέση του καταργηθέντος
Φυσιογνωστικού
Τμήματος
της
τότε
Φυσικομαθηματικής Σχολής.

Το 1996 το Τμήμα αποσκοπώντας στη βελτίωση του
εκπαιδευτικού και του ερευνητικού του έργου
αποφασίζει τη διαίρεση αφενός του Τομέα
Βιοχημείας, Κυτταρικής – Μοριακής Βιολογίας &
Γενετικής σε τρεις Τομείς: α) τον Τομέα Βιολογίας
Κυττάρου & Βιοφυσικής, β) τον Τομέα Γενετικής &
Βιοτεχνολογίας και γ) τον Τομέα Βιοχημείας &
Μοριακής Βιολογίας και αφετέρου του Τομέα
Ζωολογίας σε δύο Τομείς: α) τον Τομέα Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας και β) τον Τομέα Φυσιολογίας
Ζώων & Ανθρώπου.

Το 1981 μεταφέρθηκε στις σημερινές κτηριακές
του εγκαταστάσεις, στην Πανεπιστημιούπολη.
Με το Νόμο–πλαίσιο του 1982 για τα
ΑΕΙ, χωρίστηκε σε τρεις Τομείς: α) τον Τομέα
Βιοχημείας, Κυτταρικής – Μοριακής Βιολογίας &
Γενετικής, β) τον Τομέα Βοτανικής – Ζωολογίας και
γ) τον Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής.
Το 1991 αποφασίζεται από το Τμήμα η κατάτμηση
του Τομέα Βοτανικής – Ζωολογίας σε δύο
ανεξάρτητους Τομείς: α) τον Τομέα Βοτανικής και
β) τον Τομέα Ζωολογίας.

Μάθημα Ανατομίας στη Σχολή (Βιολογίας) των
Αθηνών (Λύκειο, 4ος π.Χ. αι.) – Τμήμα από την
τοιχογραφία της ζωφόρου στα Προπύλαια του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος σήμερα
ανέρχεται σε 80 μέλη: 35 μέλη ΔΕΠ, 31 μέλη ΕΔΙΠ,
6 μέλη ΕΤΕΠ/ΙΔΑΧ, που κατανέμονται στους 7
Τομείς του Τμήματος, και 8 Διοικητικούς
Υπαλλήλους.

Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι:
α) ο Πρόεδρος, β) η Συνέλευση του Τμήματος,
γ) ο Διευθυντής κάθε Τομέα και δ) η Γενική
Συνέλευση κάθε Τομέα.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο Αναπληρωτής
του και οι Διευθυντές των Τομέων απαρτίζουν
το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος.

Για την υποστήριξη των διαφόρων
εκπαιδευτικών
και
ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Τμήματος, λειτουργούν
είκοσι Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται
με πρωτοβουλία του Προέδρου του
Τμήματος και απαρτίζονται από μέλη του
προσωπικού καθώς και φοιτητές του
Τμήματος.

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στον
πρώτο όροφο του Κτιρίου της Σχολής
Θετικών Επιστημών. Παρέχει διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει
όλα τα διοικητικά και γραμματειακά θέματα
που αφορούν τόσο στο εκπαιδευτικό έργο –
από την εγγραφή των φοιτητών έως την
αποφοίτησή τους αλλά και μετά από αυτή –
όσο και τη λειτουργία του Προέδρου και των
συλλογικών οργάνων του Τμήματος.

Βιολογίας Κυττάρου
& Βιοφυσικής

Βιοχημείας &
Μοριακής Βιολογίας

Βοτανικής

Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας

Γενετικής &
Βιοτεχνολογίας

Οικολογίας &
Ταξινομικής

Φυσιολογίας Ζώων
& Ανθρώπου

Στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Βασιλική A. Οικονομίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοφυσικής - Μοριακής Βιοφυσικής

Γνωστικό Αντικείμενο

Ιστοσελίδα

Υποδομές

Δομή και λειτουργία κυτταρικών συστατικών και προϊόντων,
Κυτταρολογία, Κυτταροχημεία – Ιστοχημεία, Φωτονική και
Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Μοριακή Βιοφυσική, Ακτινοβιολογία –
Ραδιοβιολογία, Υπερμοριακή δομή μακρομορίων, Βιοηλεκτρονική –
Κυβερνητική, Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων, Κυτταρική
Παθολογία, Ανοσοκυτταροχημεία – Ανοσοϊστοχημεία, Αναπτυξιακή
Βιολογία, Ιστολογία, Εμβρυολογία, Γήρανση, Οντογένεση.
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης

Διδασκόμενα Μαθήματα
Βιολογία Κυττάρου, Βιοφυσική, Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής
Βιολογίας, Βιοπληροφορική, Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Ζώων,
Διδακτική των Βιοεπιστημών
Διατομεακά: Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας, Γονιδιωματική

Συνεστιακό Σαρωτικό Μικροσκόπιο Laser

Στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας

Ανθρώπινο Δυναμικό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ιωάννης Τρουγκάκος
Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου
& Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Βασιλική Οικονομίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βιοφυσικής – Μοριακής Βιοφυσικής

Δρ. Αθανάσιος
Βελέντζας

Δρ. Μάρθα
Γεωργίου

Δρ. Ουρανία
Κωνσταντή

Δημήτριος Στραβοπόδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας
Κυττάρου & Ανάπτυξης

Χαράλαμπος Αλεξόπουλος

Δρ. Ζωή
Λίτου

Δρ. Νικόλαος
Παπανδρέου

Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας
Ζωικού Κυττάρου

Μαριάννα Αντωνέλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας
Ζωικού Κυττάρου

Αίθουσα Φασματοσκοπίας Υπερύθρου (FT-IR)

Στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Βιοχημείας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Διδώ Βασιλακοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών

Γνωστικό Αντικείμενο
Βιοχημεία – Μοριακή Βιολογία (Δομή, λειτουργία, οργάνωση, ρύθμιση
και εξέλιξη των βιολογικά ενεργών μακρομορίων – Ενδιάμεσος
Μεταβολισμός), Κλινική Βιοχημεία, Μοριακή Διαγνωστική, Μοριακή
Ανοσολογία, Μεθοδολογία και τεχνικές της βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο των Βιοεπιστημών.

Διδασκόμενα Μαθήματα
Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Σύγχρονα Θέματα Βιοχημείας,
Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας, Κλινική Βιοχημεία και
Βιοχημεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Διατομεακά: Εξελικτική Βιολογία, Νευροβιολογία – Νευροχημεία,
Βιοτεχνολογία, Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας, Γονιδιωματική

Ιστοσελίδα

Υποδομές

Στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Βιοχημείας

Ανθρώπινο Δυναμικό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κωνσταντίνος Βοργιάς
Καθηγητής Βιοχημείας

Ανδρέας Σκορίλας
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας

Διδώ Βασιλακοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας
Ευκαρυωτικών Οργανισμών

Διαμάντης Σίδερης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών

Χρήστος Κοντός
Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας

Δρ. Νικόλαος
Αρβανίτης

Δρ. Ελευθερία
Κραββαρίτη

Δρ. Παρασκευή
Σκούρου

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νικόλαος Χριστοδουλάκης
Καθηγητής Ανατομίας Φυτών

Γνωστικό Αντικείμενο

Ιστοσελίδα

Υποδομές

Θεμελιώδεις αρχές της εμφάνισης, εξέλιξης, οργάνωσης και
διαβίωσης των φυτικών οργανισμών (βακτηρίων, κυανοβακτηρίων,
φυκών, μυκήτων, βρυοφύτων, τραχεοφύτων και όλων των ανώτερων
φυτών) στην αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό περιβάλλον –
Μορφολογία Φυτών σε μοριακό, υποκυτταρικό, κυτταρικό και
πολυκυτταρικό επίπεδο, αλλά και σε σχέση με την επίδραση
περιβαλλοντικών παραγόντων.
Φυσιολογία και Οικοφυσιολογία Φυτών με σκοπό την κατανόηση της
λειτουργικής πολυπλοκότητας, των μηχανισμών και της σημασίας των
βιοχημικών, βιοφυσικών και αναπτυξιακών λειτουργιών και
διεργασιών των φυτικών οργανισμών – Αναπτυξιακή και Μοριακή
Βιολογία Φυτών με σκοπό την περιγραφή και ανάλυση (σε μοριακό,
βιοχημικό και γενετικό επίπεδο) όλων των μέχρι σήμερα ερευνητικών
επιτευγμάτων και μηχανισμών μοριακής γενετικής που διέπουν την
αύξηση και ανάπτυξη των φυτών.
…

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Νικόλαος Χριστοδουλάκης
Καθηγητής Ανατομίας Φυτών

Γνωστικό Αντικείμενο
Γενική και Μοριακή Μικροβιολογία, Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική
Μικροβιολογία, με σκοπό την κατανόηση και διαχείριση των
μικροοργανισμών. Θέματα που αφορούν την εξέλιξη, συστηματική
κατάταξη, δομή και λειτουργία ιών, βακτηρίων, αρχαίων και μυκήτων.
Ανάλυση του βασικού μαθηματικού μοντέλου ανάπτυξης
μικροοργανισμών και του τρόπου ελέγχου της ανάπτυξής τους.
Βιοτεχνολογική αξιοποίηση των μικροοργανισμών για τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής.

Διδασκόμενα Μαθήματα
Φυσιολογία Φυτών, Γενική Μικροβιολογία, Οικοανατομία Φυτών,
Βιολογία Φυτικού Κυττάρου, Μεταβολισμός Φυτών, Εφαρμοσμένη &
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία
Φυτών, Οικοφυσιολογία Φυτών, Μοριακή Μικροβιολογία
Διατομεακά: Βοτανική, Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας, Στοιχεία
Μαθηματικών & Βιοστατιστική, Βιοτεχνολογία

Ιστοσελίδα

Υποδομές

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής

Ανθρώπινο Δυναμικό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γεώργιος Διαλλινάς
Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας

Νικόλαος Χριστοδουλάκης
Καθηγητής Ανατομίας Φυτών

Ανδρέας Ρούσσης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών

Κοσμάς Χαραλαμπίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών

Δημήτριος Χατζηνικολάου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας

Ιωάννης Δημοσθένης Αδαμάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Βιολογίας Φυτών με έμφαση στη Δομή

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής

Ανθρώπινο Δυναμικό
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Σωτήριος
Αμίλλης

Δρ. Ελένη
Γιαννούτσου

Δρ. Μαρία
Δούση

Δρ. Ευστάθιος
Κατσίφας

Δρ. Αλέξανδρος
Σαββίδης

Δρ. Πηνελόπη
Σωτηρίου

Στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής & Βιοτεχνολογίας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Παναγούλα Κόλλια
Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου

Γνωστικό Αντικείμενο
Κλασική Γενετική, Γενετική Ανθρώπου, Γενετική Πληθυσμών,
Ανοσογενετική, Γενική Βιολογία, Βιοχημική Γενετική, Μοριακή
Γενετική, Γενετική Μηχανική, Μικροβιακή Γενετική, Αναπτυξιακή
Γενετική, Γενετική Φυτών, Φαρμακογενετική, Γενετική τροποποίηση βελτίωση οργανισμών, Βιοτεχνολογία και εφαρμογές στην Ιατρική,
Βιομηχανία, Γεωργία, Περιβάλλον.

Διδασκόμενα Μαθήματα
Γενετική, Βιοτεχνολογία, Γενετική Ανθρώπου, Μοριακή Γενετική και
Βιολογία Τμήματος Φαρμακευτικής
Διατομεακά: Γονιδιωματική, Εξελικτική Βιολογία, Ιστορία & Εξέλιξη
της Βιολογίας

Ιστοσελίδα

Υποδομές

Στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής & Βιοτεχνολογίας

Ανθρώπινο Δυναμικό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παναγούλα Κόλλια
Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου

Δρ. Μαρία Σαρίκα
Αικατερίνη – Μαρία Παππά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής –
Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ανδρέας Αγαθαγγελίδης
Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής - Μοριακής
Γενετικής Ευκαρυωτικών Οργανισμών

Βασίλειος Κουβέλης
Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής &
Βιοτεχνολογίας

Έλενα Παππά

Στεγάζεται στον 3ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Ζωολογίας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σκαρλάτος Ντέντος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο
Βιολογία Ζωικών Οργανισμών από τη βαθμίδα του οργανισμού μέχρι
αυτή του πληθυσμού. Σπουδή θαλάσσιων οργανισμών, σχέσεις και
διεργασίες στη θάλασσα. Αξιοποίηση θαλάσσιων βιολογικών πόρων.
Διαχείριση και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σπουδή ειδικών
και εφαρμοσμένων κλάδων της Ζωολογίας. Πρωτοζωολογία,
Συγκριτική Ανατομική, Εντομολογία, Εξελικτική Ζωολογία, Θεωρητική
Ζωολογία, Συμπεριφορά Ζώων, Ζωική Ποικιλότητα, Ιχθυολογία,
Οικοτοξικολογία, Υδατοκαλλιέργειες.

Διδασκόμενα Μαθήματα
Ζωολογία, Ιχθυολογία, Υδατοκαλλιέργειες, Βιολογική Ωκεανογραφία,
Πανίδα της Ελλάδας, Συμπεριφορά Ζώων
Διατομεακά: Εξελικτική Βιολογία, Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας,
Νησιωτική Βιογεωγραφία

Ιστοσελίδα

Υποδομές

Στεγάζεται στον 3ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Ζωολογίας

Ανθρώπινο Δυναμικό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Περσεφόνη Μεγαλοφώνου
Καθηγήτρια Ιχθυολογίας

Δρ. Χλόη - Άννα
Αδαμοπούλου

Δρ. Ιωάννης
Αναστασίου

Δρ. Βαρβάρα
Βένου

Ελένη
Γαλένου

Δρ. Χρήστος
Γεωργιάδης

Δρ. Βασιλική
Κρικώνη

Σκαρλάτος Ντέντος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας

Παναγιώτης Παφίλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Διονύσιος Ραΐτσος
Επίκουρος Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας

Βασιλική
Σιαφάκα

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Θεοφάνης Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής

Γνωστικό Αντικείμενο
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Πληθυσμιακή Οικολογία, Οικολογία Βιοκοινοτήτων,
Λειτουργική Οικολογία, Βιογεωγραφία, Βιολογία της Διατήρησης,
Μοριακή Οικολογία, Διαχείριση Περιβάλλοντος.
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ: Μορφολογία, Βιολογία, Βιοσυστηματική, Εξέλιξη –
Φυλογένεση Έμβιων Όντων. Εποπτεία, λειτουργία και ανάπτυξη του
Βοτανικού Μουσείου και του Βοτανικού Κήπου του ΕΚΠΑ, της
Μυκητοθήκης ATHUM, καθώς και Μουσείων Φυσικής Ιστορίας.

Διδασκόμενα Μαθήματα
Οικολογία, Βιολογία Διατήρησης, Μοριακή Οικολογία, Μυκητολογία,
Οικοσυστήματα Επιφανειακών Υδάτων, Φυκολογία, Χερσαία
Οικοσυστήματα της Ελλάδας, Χλωρίδα της Ελλάδας.
Διατομεακά: Βοτανική, Εξελικτική Βιολογία, Νησιωτική Βιογεωγραφία,
Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας.

Ιστοσελίδα

Υποδομές

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής

Ανθρώπινο Δυναμικό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Θεοφάνης Κωνσταντινίδης

Ζαχαρούλα Γκόνου Ζάγκου

Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής
Βοτανικής

Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής
& Οικολογίας Μυκήτων

Αριστείδης Παρμακέλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας
& Οικολογίας Πληθυσμών

Κωνσταντίνος Τριάντης
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας
Οικοσυστημάτων

Σάββας Γενίτσαρης
Επίκουρος Καθηγητής Δομής & Λειτουργίας
Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής

Ανθρώπινο Δυναμικό
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Παύλος
Ανδριόπουλος

Δρ. Δημήτριος
Καζάνης

Δρ. Ιωάννα
Λούβρου

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ιωάννης
Κόκκορης

Δρ. Ιωάννης
Μπαζός

Δρ. Ιωάννα
Πυρρή

Δρ. Κανέλλα
Ραδέα

Στεγάζεται στον 3ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Διασυστημικής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Αικατερίνη Γαϊτανάκη
Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων

Γνωστικό Αντικείμενο
Φυσιολογία των ζωικών οργανισμών, συμπεριλαμβανόμενου και του
ανθρώπου από την κυτταρική μέχρι την οργανισμική βαθμίδα.
Ιστολογία, Ιστοφυσιολογία, Αναπτυξιακή Βιολογία: Εμβρυολογία,
Πειραματική Μορφογένεση, Φυσική Ανθρωπολογία, Ανοσολογία,
Χημική Ζωολογία, Νευροβιολογία, Συγκριτική Ενδοκρινολογία.

Διδασκόμενα Μαθήματα
Φυσιολογία Ζώων, Ανοσολογία, Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων, Φυσική
Ανθρωπολογία
Διατομεακά: Νευροβιολογία – Νευροχημεία, Εξελικτική Βιολογία,
Νησιωτική Βιογεωγραφία, Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας,
Συμπεριφορά Ζώων

Ιστοσελίδα

Υποδομές

Στεγάζεται στον 3ο όροφο του κτιρίου και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Διασυστημικής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου

Ανθρώπινο Δυναμικό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ευστράτιος Βαλάκος

Παναγιώτα Παπαζαφείρη

Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας
Ζώων – Οικοφυσιολογίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Φυσιολογίας Ζώων

Ιωάννα-Αικατερίνη Αγγελή

Αικατερίνη Γαϊτανάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Φυσιολογίας Ζώων

Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων

Σπυρίδων Ευθυμιόπουλος
Καθηγητής Φυσιολογίας Ζώων &
Ανθρώπου – Νευροβιολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ουρανία Τσιτσιλώνη
Καθηγήτρια Ανοσολογίας

Δρ. Αθηνά
Μαρμάρη

Δρ. Σύλβια
Παπαβασιλείου

Δρ. Αγγελική
Φωτεινοπούλου

Πρόγραμμα
Προπτυχιακών Σπουδών

Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου
μετά από τετραετή φοίτηση
(οκτώ εξάμηνα)

Οδηγούν στην απόκτηση
Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Master)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών
Οδηγεί στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος

Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου
Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος Προπτυχιακών
Σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων
ικανών να μελετούν τις συνθήκες εκείνες
που επιτρέπουν την εμφάνιση της ζωής,
τους νόμους που διέπουν την ύπαρξή της
και τις παραμέτρους που προσδιορίζουν
τις λειτουργίες της στα πέντε επίπεδα
οργάνωσης: μόρια, κύτταρα, οργανισμούς,
πληθυσμούς και οικοσυστήματα.

Εγγραφή, παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 27 μαθήματα
του
Προπτυχιακού
Προγράμματος
Σπουδών:
17
υποχρεωτικά
(συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Εργασίας) και τουλάχιστον 10
μαθήματα επιλογής.

Συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Μεταφοράς & Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS στα
17 υποχρεωτικά μαθήματα, τη διπλωματική εργασία και σε τουλάχιστον 10
μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από το Τμήμα.

Παρακολούθηση τουλάχιστον 8 διδακτικών εξαμήνων. Έτσι, ακόμη και αν
κάποιος φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις
μέσα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατόν να καταστεί
πτυχιούχος πριν συμπληρώσει οκτώ εξάμηνα φοίτησης.

Ιστοσελίδα

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, κατά τη διάρκεια του Ζ' και Η' εξαμήνου
σπουδών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών. Η
διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και ισοδυναμεί με 40 ECTS.

Στο Τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Β' Κύκλου τα οποία ολοκληρώνονται με την απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Βιοπληροφορική - Υπολογιστική Βιολογία

Athens International Master’s Programme
in Neurosciences

Οικολογία & Διαχείριση της Βιοποικιλότητας

Βιοτεχνολογία
Επίσης το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στα ακόλουθα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων
Τμημάτων:

Διδακτική της Βιολογίας

Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική

Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική
Παιδαγωγική & Εκπαίδευση

Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική

Ωκεανογραφία & Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Ιστοσελίδα

Στο Τμήμα λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, με στόχο την ανάδειξη
πρωτότυπων ερευνητικών προσεγγίσεων στις επιστημονικές περιοχές, τους τομείς ή τα γνωστικά
αντικείμενα που προσφέρονται από το Τμήμα.
Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, η απονομή του οποίου αποτελεί
ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση. Για το λόγο αυτό, η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να είναι υψηλού
επιπέδου και ποιότητας ώστε να εξασφαλίζει την αναγνώριση του κατόχου της από την
Πανεπιστημιακή και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα στον εθνικό αλλά και στο διεθνή χώρο.

Ιστοσελίδα

Σκοπός
Η παραγωγή υψηλού επιπέδου πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος, η κριτική αποτίμηση της ποιότητάς της έρευνας μέσω του
επιστημονικού διαλόγου και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς προαγωγή
της επιστήμης. Η παραγόμενη επιστημονική έρευνα οφείλει να οδηγεί σε ερευνητικά
συμπεράσματα αξιόλογα για την εξέλιξη της γνώσης στην Επιστήμη της Βιολογίας. Το
πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στοχεύει παράλληλα, στην παροχή άρτιας εξειδίκευσης
στον υποψήφιο, και στην ανάπτυξη υψηλών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων αναφορικά με τον
εντοπισμό και την κατάλληλη πλαισίωση ερωτημάτων που σχετίζονται με ερευνητικούς
προβληματισμούς.

Υπεύθυνος: Γεώργιος Διαλλινάς
European Region Action Scheme for the Mobility of University Students

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, που στοχεύει στην
ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2021 – 2027.

Δομείται σε 3 Βασικές Δράσεις (ΒΔ) ή «Key Actions» (KA) για την
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία:

ΒΔ 1 Κινητικότητα των ατόμων
Συνεργασία για την καινοτομία και

ΒΔ 2 την ανταλλαγή καλών πρακτικών

ΒΔ 3 Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Περισσότερες Πληροφορίες:

Οδηγός
Προγράμματος

Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας

Η μετακίνηση των φοιτητών γίνεται μόνον μέσω των διμερών συμφωνιών
που έχουν συναφθεί από Καθηγητές του Τμήματος και ισχύουν για το
συγκεκριμένο Ακαδημαϊκό Έτος. Υπεύθυνοι για τις διμερείς συμφωνίες με
Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι ένας ή περισσότεροι Καθηγητές του
Τμήματος.
H επιλογή των φοιτητών γίνεται κάθε Μάρτιο, από την Επιτροπή ERASMUS
του Τμήματος και αφορά όλο το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος (χειμερινό και
εαρινό εξάμηνο).
Οι χώρες, τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προς τα οποία έχουν
τη δυνατότητα να μετακινηθούν οι φοιτητές του Τμήματος, οι Υπεύθυνοι
Καθηγητές (Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος) – στους οποίους
μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές – οι προβλεπόμενες
θέσεις φοιτητών, καθώς και η συνολική διάρκεια φοίτησης, παρουσιάζονται
στην ιστοσελίδα: «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS» του ιστότοπου του Τμήματος.
Εκτός από το κλασσικό πρόγραμμα σπουδών Erasmus+,
οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των
Ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων
μπορούν
να
κινητοποιηθούν για σπουδές, για μια χρονική περίοδο,
σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν
στο CIVIS, ένα νέο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Πολιτών.

Στο Τμήμα Βιολογίας υπάγονται το Μουσείο
Ζωολογίας, το Βοτανικό Μουσείο και
ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μουσείο Ζωολογίας

Βοτανικό Μουσείο

Βοτανικός Κήπος

Βοτανικός Κήπος
Ιουλίας & Αλεξάνδρου Διομήδους

Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει στη διοίκηση και
βοηθά για τη σωστή λειτουργία του Βοτανικού
Κήπου Ιουλίας & Αλεξάνδρου Διομήδους

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ευστράτιος Βαλάκος
Στεγάζεται στο Ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος

Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων – Οικοφυσιολογίας
Ιστοσελίδα

Δημιουργήθηκε πριν από 163 χρόνια, ως μέρος του Φυσιογραφικού Μουσείο του
Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη μορφή μιας μικρής συλλογής ταριχευμένων ζώων. Σήμερα
είναι το παλαιότερο και πλουσιότερο ζωολογικό μουσείο στην Ελλάδα και το παλαιότερο
μουσείο φυσικής ιστορίας της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.
Είναι αφιερωμένο στη φυσική κληρονομιά της Ελλάδας. Οι επισκέπτες του μπορούν να δουν
οστά από ανασκαφές και προπλάσματα κρανίων των προγόνων του σύγχρονου ανθρώπου,
ποικιλία θηλαστικών (ταριχευμένων ή σκελετών τους), πολλά ελληνικά είδη πτηνών και είδη
που έχουν εξαφανιστεί ή κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Ξεχωριστά παρουσιάζονται μεγάλα
ερπετά όπως κροκόδειλοι, πύθωνες και θαλάσσιες χελώνες.
Οι συλλογές του περιλαμβάνουν περίπου 500 μικρά και μεγάλα θηλαστικά, 2.500 πουλιά,
1.000 ερπετά, αμφίβια και ψάρια, σημαντικό αριθμό θαλάσσιων ασπόνδυλων, σαλιγκαριών,
εντόμων και άλλων ασπόνδυλων από την Ελλάδα και άλλες χώρες, καθώς και αρκετά
ανθρωπολογικά ευρήματα. Η Βιβλιοθήκη του διαθέτει αρκετά σπάνια και παλιά βιβλία.
Το Μουσείο συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Τμήματος είτε σε προπτυχιακό
είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καλύπτοντας τις ανάγκες μαθημάτων που άπτονται της
Ζωολογίας, της Ανθρωπολογίας και της Διδακτικής των Βιολογικών Επιστημών. Επίσης, όσοι
φοιτητές του Τμήματος επιθυμούν, κάνουν σε αυτό την πρακτική τους άσκηση.

Σήμερα, το Μουσείο Ζωολογίας δέχεται περίπου 10.000 επισκέπτες το χρόνο, κυρίως
μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Θεοφάνης Κωνσταντινίδης
Στεγάζεται στο Ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής

Αυτονομήθηκε το 1868 από το Φυσιογραφικό Μουσείο, το οποίο φιλοξενούσε
τις βοτανικές, ζωολογικές και ορυκτολογικές συλλογές του Πανεπιστημίου
Αθηνών από το 1850. Παρουσιάζει φυτικό υλικό σημαντικής επιστημονικής
και ιστορικής σημασίας και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που καλύπτει μια
περίοδο μεγαλύτερη από ενάμιση αιώνα.
Από τις παλαιές συλλογές του σημαντικότερες θεωρούνται τα πάνω από
117.000 αποξηραμένα δείγματα φυτών των T. von Heldreich, Τ. Γ. Ορφανίδη
και Β. Τούντα που αναφέρονται στο Index Herbariorum. Στις νεότερες
συλλογές του περιλαμβάνονται μυκητολογικό υλικό, καθώς και δείγματα
σπερματοφύτων και φυκών από συνεργαζόμενους βοτανικούς ερευνητές
κυρίως του Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής του Τμήματος.
Είναι πλούσιο σε δείγματα «τύπους» πάνω στα οποία στηρίζεται η περιγραφή
νέων φυτικών οργανισμών και εξυπηρετεί τις ερευνητικές ανάγκες βοτανικών
και οικολόγων που ασχολούνται με θέματα Συστηματικής Βοτανικής,
Βιογεωγραφίας, Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος ενώ
παράλληλα συμβάλλει στην καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών του
Τμήματος.
Το Ηerbarium (συλλογές αποξηραμένων φυτικών δειγμάτων) δεν είναι προς
το παρόν προσβάσιμο στο ευρύ κοινό. Ειδικοί Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες
έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν δείγματα φυτών μετά από προηγούμενη
συνεννόηση με τους υπευθύνους.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ζαχαρούλα Γκόνου - Ζάγκου
Σπύρου Πάτση 56 και Ιερά Οδός

Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων

Ιδρύθηκε το 1835 με Β.Δ. «περί συστάσεως νεοφυτειών» προκειμένου να
χρησιμεύσει στην «Φυσικοϊστορική Εταιρεία, τα ιατρικά σχολεία και τα
ανώτερα εκπαιδευτήρια». Ως χώρος εγκατάστασής του επιλέχθηκε το
δημόσιο κτήμα «Χασεκή», έκτασης 120 στρεμμάτων, στην Ιερά Οδό. Το 1867
αναγνωρίσθηκε ως επιστημονικό παράρτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σήμερα στον Κήπο καλλιεργούνται περίπου 200 είδη φυτών. Υπάρχουν πολλά
είδη δένδρων και θάμνων (μερικά μεγάλης ηλικίας), αρκετά ποώδη είδη, και μία
μικρή τεχνητή λίμνη με υδρόβια φυτά. Στα ενδιαφέροντα φυτά του Κήπου
περιλαμβάνονται ορισμένα πανύψηλα δένδρα (Cupressus sempervirens,
Phoenix canariensis και Washingtonia filifera sp.) καθώς και κάποια φυτά
ιστορικής σημασίας όπως η άκανθα (Acanthus mollis) και το κώνειο (Conium
maculatum).
Ο Κήπος εκδίδει κατάλογο συλλεγόμενων σπερμάτων για ανταλλαγή (Index
Seminum) και τον αποστέλλει σε 200 περίπου Βοτανικούς Κήπους
παγκοσμίως. Ανταλλάσσει σπέρματα φυτών με τους συνεργαζόμενους
Βοτανικούς Κήπους. Συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Βοτανικών Κήπων.
Συμβάλλει στην εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Χριστοδουλάκης
Καθηγητής Ανατομίας Φυτών
Ν.Π.Ι.Δ.

Ιερά Οδός 401–403 – Χαϊδάρι

Ιδρύθηκε το 1951, ως Κοινωφελές Ίδρυμα, με βάση κληροδότημα του Αλεξάνδρου Ν.
Διομήδους. Ωστόσο η δασική έκταση στην οποία βρίσκεται παραχωρήθηκε το 1961 από το
Υπουργείο Γεωργίας. Το 1975, μετά την ολοκλήρωση μεγάλου κύκλου εργασιών, άνοιξε τις
πύλες του στο κοινό.
Είναι ο μεγαλύτερος βοτανικός κήπος της Ελλάδας αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου,
καθώς καταλαμβάνει 1.860 στρέμματα. Εκτός από τον υψηλό βαθμό ποικιλότητας της
αυτοφυούς και καλλιεργούμενης χλωρίδας, αποτελεί και ένα ιδανικό φυσικό καταφύγιο της
πανίδας, επειδή το οικοσύστημα προστατευμένο από τις δυσμενείς ανθρώπινες επεμβάσεις
παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας ενός πλήρους τροφικού πλέγματος.
Στη Φυτοθήκη (Herbarium) του διατηρούνται περίπου 19.000 αποξηραμένα δείγματα
φυτών, ενώ η Τράπεζα Γενετικού Υλικού του περιλαμβάνει σπέρματα 800 περίπου ειδών τα
οποία είναι κατά ένα ποσοστό διαθέσιμα για ανταλλαγή με άλλους βοτανικούς κήπους.
Στον χώρο του πραγματοποιούνται κατά καιρούς ερευνητικά προγράμματα βοτανικού και
οικολογικού ενδιαφέροντος, διπλωματικές εργασίες καθώς και μεταπτυχιακές και
διδακτορικές διατριβές, ενώ διεξάγονται και προπτυχιακά εργαστηριακά μαθήματα των
σχετικών ειδικοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Τμήματος.
Παράλληλα ο Κήπος λειτουργεί ως πεδίο έρευνας και επιμόρφωσης του κοινού καθώς τα
φυτά που καλλιεργούνται φέρουν ενημερωτικές πινακίδες, οι οποίες περιέχουν
πληροφορίες για την ταυτότητα και τη γεωγραφική τους εξάπλωση.

Χώροι
Διδασκαλίας

Φοιτητικό
Αναγνωστήριο

Αίθουσες
Εργαστηρίων

Βιβλιοθήκη
Σ.Θ.Ε.

Αίθουσα
Υπολογιστών

Το Τμήμα διαθέτει 2 Αμφιθέατρα (11Α & 11Β) και έναν αριθμό από μικρότερες Αίθουσες
Διδασκαλίας στους Τομείς. Οι Αίθουσες είναι εξοπλισμένες με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά
μέσα προβολής εικόνας και ήχου και σύνδεσης στο διαδίκτυο. Επιπλέον τα Αμφιθέατρα είναι
εξοπλισμένα με μικροφωνική εγκατάσταση.

Αμφιθέατρα

 11Α & 11Β 

Αίθουσες Διδασκαλίας

 ΤΦΖΑ – ΤΒΚΒ 

 ΤΦΖΑ - ΤΖΘΒ 

Σε κάθε Τομέα του Τμήματος υπάρχουν οι
αντίστοιχες εργαστηριακές αίθουσες στις οποίες
ασκούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές στα πλαίσια
των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
τους.

Εργαστήρια Τομέα Βιοχημείας
& Μοριακής Βιολογίας

Εργαστήρια Τομέα Βοτανικής

Εργαστήρια Τομέα Φυσιολογίας
Ζώων & Ανθρώπου

Εργαστήρια Τομέα
Γενετικής & Βιοτεχνολογίας

Εργαστήρια Τομέα Ζωολογίας –
Θαλάσσιας Βιολογίας

Εργαστήρια Τομέα Βιολογίας
Κυττάρου & Βιοφυσικής

Εργαστήρια Τομέα Οικολογίας
& Ταξινομικής

Το Τμήμα διαθέτει ένα σύγχρονο Αναγνωστήριο με 200 θέσεις
μελέτης, το οποίο βρίσκεται δύο ορόφους κάτω από την
Κοσμητεία της Σχολής (κάτω από το Κυλικείο του Τμήματος
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος).
Το Αναγνωστήριο εξυπηρετεί κυρίως τις καθημερινές ανάγκες
των φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας, αλλά και των Τμημάτων
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Φαρμακευτικής και Χημείας
για μελέτη, συνεργασία και εκπόνηση διαφόρων εργασιών.
Στο χώρο του Αναγνωστηρίου – όπως και σε ορισμένες άλλες
περιοχές του Τμήματος – παρέχεται η δυνατότητα ασύρματης
(WiFi) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε όσους
φοιτητές διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (laptop, PDA,
κινητό τηλέφωνο κ.λπ. με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο
διαδίκτυο) και λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
(Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Πανεπιστημίου.
Αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του απαραίτητου
προγράμματος ασύρματης (WiFi) πρόσβασης στο διαδίκτυο
μέσω της πληροφορικής υποδομής του Πανεπιστημίου, καθώς
και όλες τις σχετικές ρυθμίσεις παρέχονται εδώ.

Το Τμήμα διαθέτει Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία βρίσκεται
δύο ορόφους κάτω από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών
(παραπλεύρως του Φοιτητικού Αναγνωστηρίου της Σχολής).
Η Αίθουσα Υπολογιστών διαθέτει 20 προσωπικούς υπολογιστές HP Compaq
dx 7400 Microtower, CPU: Core 2 Duo E6550, RAM: 1 GB PC2 – 5300
(DDR2 – 667), HDD: 160 GB SATA NCQ HDD SMART IV 1st ALL, DVD:
SATA 16X SuperMulti LightScribe 1st Drv, εφοδιασμένους με λειτουργικό
σύστημα WINDOWS 7, εφαρμογές λογισμικού κατάλληλες για την αποστολή
της (Microsoft Office κ.ά.) και συνδεδεμένους στο διαδίκτυο μέσω της
ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αποστολή της Αίθουσας Υπολογιστών είναι: α) Η εξοικείωση των φοιτητών
του Τμήματος στη χρήση προσωπικών υπολογιστικών συστημάτων και
σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, β) Η
υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών του Τμήματος
στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αναγκών για εκτέλεση εργασιών σε μαθήματα
που χρήζουν υπολογιστικής υποδομής, γ) Η αναζήτηση πληροφοριών μέσω
διαδικτύου και η εξάσκηση στη χρήση προγραμμάτων για την εκπόνηση
διαφόρων φοιτητικών εργασιών και δ) Η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης
μαθημάτων στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου από φοιτητές οι οποίοι
δεν διαθέτουν ή δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Οι Κανόνες Λειτουργίας της Αίθουσας Υπολογιστών αναφέρονται εδώ.

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών στεγάζεται σε αυτόνομο
τετραώροφο κτίριο το οποίο βρίσκεται μεταξύ των κτηρίων των Τμημάτων
Μαθηματικών και Φυσικής.
Η κεντρική είσοδος βρίσκεται δίπλα στο κτίριο του Τμήματος Φυσικής
(Συνεδριακό Κέντρο «Αριστοτέλης»).
Διαθέτει: 6 Αναγνωστήρια με 550 θέσεις μελέτης, 4 Αίθουσες Ομαδικής
Μελέτης (ΑΟΜ) των έξι ατόμων, Αίθουσα Υπολογιστών με 20 τερματικά και
δωρεάν χρήση του διαδικτύου για τα μέλη της, καθώς και 13 Σταθμούς
Αναζήτησης στον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) των Βιβλιοθηκών του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει στο μεγαλύτερο μέρος της τις
ακόλουθες θεματικές κατηγορίες: Μαθηματικά, Χημεία, Φαρμακευτική,
Βιολογία, Γεωλογία & Γεωπεριβάλλον, Φυσική, Πληροφορική &
Τηλεπικοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα η συλλογή της περιλαμβάνει 107.000
μονογραφίες (80.000 τίτλοι) και 2.080 τίτλους περιοδικών περίπου.

Ιστοσελίδα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Διαχείρισης Συγγραμμάτων

Ιστότοπος Τμήματος
www.biol.uoa.gr

eudoxus.gr

Ηλεκτρονική Τάξη
eclass.uoa.gr

www.kallipos.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία
my-studies.uoa.gr
OPAC

Ελληνικά Ακαδημαϊκά
Συγγράμματα & Βοηθήματα

OPAC - Ανοιχτός Κατάλογος
Δημόσιας Πρόσβασης ΕΚΠΑ

www.biol.uoa.gr

Ο ιστότοπος του Τμήματος επιτρέπει στους επισκέπτες του να πλοηγηθούν
γρήγορα και εύκολα ώστε να ενημερωθούν άμεσα και έγκυρα σχετικά με το
ιστορικό, την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος, τους Τομείς του, καθώς
και την επιτελούμενη εκπαιδευτική διαδικασία. Ενημερώνεται διαρκώς και
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο.
Στον ιστότοπο υπάρχει οτιδήποτε αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό του
Τμήματος (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κ.ά.), τα Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ, ΜΠΣ,
Διδακτορικά), τον Κανονισμό τους, πληροφορίες για όλα τα διδασκόμενα
μαθήματα, την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών κ.ά.), ενημέρωση σχετικά με τη
φοιτητική κινητικότητα (Πρόγραμμα Erasmus) και διάφορες χρήσιμες
πληροφορίες (Πανεπιστημιακό Ημερολόγιο, Υλικοτεχνικές Υποδομές κ.ά.)

Περιγραφή Διδασκόμενου Μαθήματος

Σε ξεχωριστό πλαίσιο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου αναρτώνται
καθημερινά όλες οι ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματος που
αφορούν τις Προπτυχιακές και τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, Συνέδρια –
Σεμινάρια – Διαλέξεις, Βραβεία – Υποτροφίες – Επιχορηγήσεις, Προκηρύξεις
Θέσεων καθώς και ανακοινώσεις αναφορικά με το Πρόγραμμα Erasmus.

eclass.uoa.gr
Η πλατφόρμα η-Τάξη ΕΚΠΑ (eclass) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την
υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και
δεσμεύσεις. Η πρόσβαση σε αυτή γίνεται με τη χρήση ενός απλού
φυλλομετρητή (Web browser) και η σύνδεση χρήστη γίνεται με τα
αναγνωριστικά του πανεπιστημιακού λογαριασμού: «όνομα χρήστη»
(username) και «κωδικό» (password), τα οποία αποκτώνται μέσω του
ιστότοπου: webadm.uoa.gr (Αίτηση Νέου Λογαριασμού > Προπτυχιακοί
Φοιτητές).
Η εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη κάθε μαθήματος είναι απαραίτητη
ώστε αφενός να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση όλων των
διαθέσιμων ενεργών εργαλείων του συγκεκριμένου μαθήματος
(σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το μάθημα, την εξεταστέα ύλη,
το διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις των διδασκόντων, εργασίες κ.λπ.) και
αφετέρου να εξασφαλίζεται επικοινωνία (μέσω ηλεκτρονικών
μηνυμάτων) με τους διδάσκοντες αλλά και ηλεκτρονική (εξ αποστάσεως)
εξέταση του μαθήματος.

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Μετά τη σύνδεση εμφανίζεται το προσωπικό χαρτοφυλάκιο χρήστη: ένας
χώρος που επιτρέπει στον χρήστη να οργανώνει και να ελέγχει τη συμμετοχή
του στα ηλεκτρονικά μαθήματα.
Στην αριστερή (σκουρόχρωμη) στήλη παρέχεται μια σειρά από επιλογές που
αφορούν την εγγραφή σε μάθημα, τη διαμόρφωση του προφίλ χρήστη, το
προσωπικό ημερολόγιο μαθημάτων, τις ανακοινώσεις κ.λπ.
Στη δεξιά (ανοιχτόχρωμη) στήλη, υπάρχει μια λίστα με τα μαθήματα που
παρακολουθεί ο χρήστης (εφόσον έχει εγγραφεί σε κάποια από αυτά), το
ημερολόγιό του και – από κάτω – εμφανίζονται οι πρόσφατες ανακοινώσεις
και τα τελευταία μηνύματα που τον αφορούν.

my-studies.uoa.gr
Η εφαρμογή my-studies παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε εγγεγραμμένο
σε αυτή προπτυχιακό φοιτητή:
 να δει και να εκτυπώσει τη βαθμολογία του, σε κάποια εξεταστική
περίοδο ή σε όλες τις εξεταστικές περιόδους, σε ένα ή περισσότερα
μαθήματα, ή συγκεντρωτικά, με βάση τις επιτυχημένες ή τις
αποτυχημένες προσπάθειες,
 να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν όλα τα μαθήματα
του Προγράμματος Σπουδών (διδακτικές μονάδες, βάση, ώρες
διδασκαλίας, διδάσκοντες, συγγράμματα κ.λπ.),
 να δηλώσει τα μαθήματα που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει στο
επόμενο εξάμηνο (Οδηγίες για τη δήλωση μαθημάτων παρέχονται εδώ.)
 να συμπληρώσει αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου
πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία του Τμήματος
(αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, εφορίας κ.ά.).

Οδηγίες Εγγραφής στο My-Studies

Η εγγραφή στην υπηρεσία my-studies και η απόκτηση Username και
Password γίνεται μέσω του ιστότοπου webadm.uoa.gr (Αίτηση Νέου
Λογαριασμού > Προπτυχιακοί Φοιτητές).

Κατά τη διαδικασία εγγραφής στο my-studies, ζητείται: α) ο Πλήρης Αριθμός
Μητρώου (13 ψηφία: 1113 ακολουθούμενο από το έτος εισαγωγής και τον
5ψήφιο Αριθμό Μητρώου), β) ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας χωρίς κενά και
με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες και γ) το Ονοματεπώνυμο με χρήση
ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων.
Κατόπιν εμφανίζεται ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης και ένας αριθμός
PIN που χρησιμεύει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού μέσω του συνδέσμου:
“Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω PIN)” του ιστότοπου webadm.uoa.gr, από
όπου παρακολουθείται και η εξέλιξη της αίτησης.

eudoxus.gr

Μία ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων η
οποία παρέχει σε κάθε φοιτητή άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα
συγγράμματα του Προγράμματος Σπουδών. Η διαδικασία είναι εντελώς
αυτόματοποιημένη και προσφέρει στους φοιτητές:
 πλήρη ενημέρωση για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα,
 δυνατότητα άμεσης παραλαβής των συγγραμμάτων,
 παράλληλη διάθεση δωρεάν ηλεκτρονικών βιβλίων και σημειώσεων,

 περισσότερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία.

Ο φοιτητής αμέσως μετά την εγγραφή του σε κάθε εξάμηνο, μεταβαίνει στον
ιστότοπο του Εύδοξου: eudoxus.gr και συνδέεται, πληκτρολογώντας το όνομα
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί στο ίδρυμά του. Έτσι
αποκτά πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα συγγράμματα για τα μαθήματα του
Προγράμματος Σπουδών του καθώς και σε αντιπροσωπευτικά στοιχεία για
καθένα από αυτά, όπως πίνακα περιεχομένων και ενδεικτικά αποσπάσματα.
Επιπλέον, ενημερώνεται για τα σημεία διανομής κάθε συγγράμματος και έχει
τη δυνατότητα να επιλέξει συγγράμματα για τα μαθήματα που παρακολουθεί
στο τρέχον εξάμηνο.

Οδηγίες Δήλωσης Συγγραμμάτων

Στη συνέχεια λαμβάνει έναν προσωπικό κωδικό PIN στο κινητό του ή/και στο
e-mail του, με τον οποίο μπορεί να παραλάβει τα επιλεγμένα συγγράμματα
είτε από τα σημεία διανομής των αντίστοιχων εκδοτών είτε μέσω
ταχυμεταφοράς.

– www.kallipos.gr
Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής
συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία
είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής
κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά
Συγγράμματα & Βοηθήματα/Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση
μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου.
Στόχος του Αποθετηρίου είναι η συστηματική καταγραφή, οργάνωση και
μακροχρόνια διατήρηση συγγραμμάτων και μαθησιακών αντικειμένων
της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.
Μέσω του ιστότοπου, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να αναζητήσει
εκπαιδευτικό υλικό στο πλήρες κείμενο των συγγραμμάτων και
μαθησιακών αντικειμένων του Αποθετηρίου, καθώς και να πλοηγηθεί
στα περιεχόμενά του.
Για να αναζητηθεί υλικό σε όλο το Αποθετήριο, χρησιμοποιείται το
πλαίσιο αναζήτησης που υπάρχει στο κέντρο κάθε σελίδας:

Εναλλακτικά, μέσω του συνδέσμου «Σύνθετη Αναζήτηση» μπορεί να
περιορισθεί η αναζήτηση σε μια συγκεκριμένη κοινότητα ή συλλογή.

Ηλεκτρονικό ή ψηφιακό βιβλίο (e-book) είναι το
βιβλίο σε ψηφιακή μορφή που εκδίδεται με σκοπό
την ανάγνωσή του κυρίως με τη χρήση
ηλεκτρονικών
συσκευών
(tablet,
κινητά
τηλέφωνα, η/υ). Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο δεν
αποτελεί απλώς την ψηφιακή μορφή ενός
έντυπου βιβλίου ούτε προϋποθέτει την ύπαρξη
αντίστοιχης έντυπης έκδοσης, αλλά μπορεί να
εμπεριέχει πολυμεσικά (ήχους, βίντεο, εικόνες)
αλλά και διαδραστικά αντικείμενα, με τα οποία
μπορεί ο αναγνώστης να αλληλεπιδράσει
διευκολύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία.

www.lib.uoa.gr/ypiresies/katalogos-opac
Ο OPAC (Open Public Access Catalogue) είναι μια ηλεκτρονική βάση
δεδομένων η οποία περιλαμβάνει βιβλιογραφικές πληροφορίες για το
υλικό που διαθέτει μια Βιβλιοθήκη και επιθυμεί να το κάνει προσβάσιμο
στους ενδιαφερόμενους.

Στόχος του OPAC είναι να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο
να αναζητήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται ακόμη κι αν γνωρίζει μόνο
ένα στοιχείο αυτού που αναζητά.
Στον OPAC του ΕΚΠΑ μπορεί να αναζητηθεί ένα τεκμήριο ποικιλοτρόπως:
με το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο, το θέμα, τον εκδότη, το ISBN ή το
ISSN κ.ά.
Μέσω του OPAC οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες
όχι μόνο για το ίδιο το τεκμήριο αλλά και για την κατάστασή του, δηλαδή
αν είναι υλικό που δανείζεται στο κοινό ή όχι, αν είναι δανεισμένο εκείνη
τη στιγμή ή όχι και αν ναι, πότε πρέπει να επιστραφεί, αν ανήκει σε
κάποια συγκεκριμένη συλλογή κλπ. κι όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να
επισκεφτούν το χώρο της Βιβλιοθήκης.

Συμβουλές Αναζήτησης
υλικού στον OPAC του ΕΚΠΑ

Το εικονίδιο αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Επιλέξτε OPAC
ΕΚΠΑ αριστερά και πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης δεξιά.

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή για τους πρωτοετείς φοιτητές, από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Οι Σύμβουλοι Σπουδών αναλαμβάνουν να συμβουλεύουν και να υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές, με σκοπό να διευκολυνθεί
η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, οι Σύμβουλοι ενημερώνουν και πληροφορούν τους
φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους αλλά και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη
υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή
ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Για την υποστήριξη των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχει ορισθεί σε κάθε Τμήμα των Σχολών του ΕΚΠΑ ένας
Σύμβουλος Καθηγητής Προσβασιμότητας και ο Αναπληρωτής του. Ο Σύμβουλος Καθηγητής αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ
του φοιτητή και των διδασκόντων. Ο ρόλος του είναι κεντρικός για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του φοιτητή, καθώς
αποφεύγεται η ανάγκη για επικοινωνία ή/και συνάντηση του φοιτητή με κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά για τη διευθέτηση των όποιων
εμποδίων αντιμετωπίζει.
Ο φοιτητής επικοινωνεί με το Σύμβουλο Καθηγητή πάντα με δική του πρωτοβουλία και αφού έχει ακολουθήσει την προβλεπόμενη
διαδικασία. Σε περίπτωση, όμως, δυσκολίας επικοινωνίας με τον Σύμβουλο Καθηγητή, ο φοιτητής μπορεί να ενημερώνει τη Μονάδα
Προσβασιμότητας για το θέμα που τον απασχολεί.
Περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή Προσβασιμότητας μπορούν να βρεθούν εδώ.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) του ΕΚΠΑ έχει ως αποστολή την επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης
των Φοιτητών με Αναπηρίες, με χρόνιες ασθένειες ή μαθησιακές δυσκολίες (ΦμεΑ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω παροχής υπηρεσιών και
ρυθμίσεων για τη φοίτηση και την εξέταση τους.
Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συναντούν εμπόδια στις σπουδές τους και ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες καλούνται
να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία ώστε να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και την αντίστοιχη καθοδήγηση για την ενεργοποίηση της παροχής
των σχετικών υπηρεσιών και ρυθμίσεων.
Ίσως να θεωρείτε ότι σήμερα παρευρίσκονται εδώ λίγα άτομα τα οποία παρουσιάζουν κάποιας μορφής αναπηρία, χρόνια ασθένεια ή μαθησιακή
δυσκολία. Αλλά να έχετε υπόψη πως υπάρχουν αναπηρίες που είναι δύσκολα αντιληπτές και ότι οι περισσότεροι ΦμεΑ εγγράφονται στο Τμήμα πολύ
αργά μέσα στο εξάμηνο.
Μπορείτε όλοι σας να διαδραματίσετε καθοριστικό ρόλο για να έχουν όλοι οι συμφοιτητές σας απρόσκοπτη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία
και στη φοιτητική ζωή συνολικότερα. Αυτό γίνεται με το να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντισμού της ΜοΠροΦμεΑ. Δεν απαιτείται
κάποια γνώση ή προϋπηρεσία καθώς ανάλογα με τον τύπο υποστήριξης που θα παρέχετε, θα λάβετε και την αντίστοιχη καθοδήγηση. Έτσι, θα
μπορέσετε να υποστηρίξετε τους συμφοιτητές σας με ασφαλή και διακριτικό τρόπο στο πλαίσιο μιας συντονισμένης ομάδας.
Η συμμετοχή δε θα επιβαρύνει το πρόγραμμά σας καθώς εσείς θα επιλέξετε με ποιον τρόπο θέλετε να βοηθήσετε, για πόση ώρα και πότε. Μπορεί να
κληθείτε για παράδειγμα να μοιραστείτε τις σημειώσεις που κρατάτε ήδη για εσάς σε κάποιο μάθημα που παρακολουθείτε, ή να συνοδεύσετε έναν
φοιτητή σε κάποιες από τις διαδρομές, εντός της Σχολής.
Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή από σήμερα και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου επικοινωνώντας με τη Γραμματεία η οποία θα
σας καθοδηγήσει σχετικά ή απευθείας με τη Μονάδα, μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση access@uoa.gr.

Ευχαριστούμε για τη
συμμετοχή σας και
καλωσήρθατε στο
Τμήμα Βιολογίας !

