ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη λειτουργεί ως Παράρτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών και
αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει σκοπό τη βελτίωση των
βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, την ψυχαγωγία και την
προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης, με διαδικασίες και
πρωτοβουλίες συμμετοχής, κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης.
Διατάξεις που διέπουν την λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης είναι:
α) Ν. 5147/1931, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
β) Άρθρο 49 του Ν. 1404/83 (Φ.Ε.Κ. 173 τ. Α 24.11.83).
γ) Π.Δ. 387/83 (Φ.Ε.Κ. 141/7.10.83 τ. Α').

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας.
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ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Πολιτισμού
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών

και

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ
Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ
Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Θεολογικής Σχολής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ
Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε.
ΜΑΡΙΚΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ
Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής Σχολής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κοσμήτορας, ως εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών
Επιστημών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
Εκπρόσωπος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Γραμματέας Πανεπιστημιακής Λέσχης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΠ. ΡΙΖΟΣ
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Η Πανεπιστημιακή Λέσχη διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αντικείμενο του Τμήματος Γραμματείας είναι η διοικητική υποστήριξη της
Πανεπιστημιακής Λέσχης και η γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής Λέσχης.
Η Γραμματεία στεγάζεται στον 3ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης,
Ιπποκράτους 15, (Τηλ. 21036.88.224, 21036.88.225, 2103688233,
2103688223).



ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Αντικείμενο του Τμήματος Λογιστηρίου είναι η διεκπεραίωση των οικονομικών
θεμάτων
της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Με την ισχύουσα νομοθεσία
ρυθμίζεται η χρηματοοικονομική διαχείριση της Πανεπιστημιακής Λέσχης και
ειδικότερα η διοίκηση των εσόδων και εξόδων και το Λογιστικό της.
Το Λογιστήριο στεγάζεται στον 2ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης,
Ιπποκράτους 15, (Τηλ. 21036.88.202, , 21036.88.215,
21036.88.214,
21036.88.236).



ΤΑΜΕΙΟ
Το Ταμείο έχει ως αντικείμενο τις εισπράξεις και πληρωμές της
Πανεπιστημιακής Λέσχης και συστεγάζεται με το Ταμείο του Πανεπιστημίου
Αθηνών στον 2ο όροφο της οδού Χρ. Λαδά 6 (Τηλ. 2103689056)



ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ
Αντικείμενο του Τμήματος Επιμελητείας είναι η προμήθεια και διαχείριση κάθε
είδους υλικού της Πανεπιστημιακής Λέσχης, η μέριμνα για την συντήρηση των
μηχανημάτων και εγκαταστάσεων αυτής, καθώς και η εποπτεία του κτηρίου.
Η Επιμελητεία στεγάζεται στον 3ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης,
Ιπποκράτους 15, (Τηλ. 21036.88.221, , 21036.88.240, 21036.88.256).
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ



ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Αντικείμενο του Τμήματος είναι η οργάνωση και λειτουργία των Φοιτητικών
Αναγνωστηρίων και της Βιβλιοθήκης και ιδίως:
 Η αγορά βιβλίων και οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποδοχή δωρεών
βιβλίων .
 Η ταξινόμηση, καταλογογράφηση και ταξιθέτηση των βιβλίων των
Φοιτητικών Αναγνωστηρίων.
 Ο δανεισμός στους χώρους των Φοιτητικών Αναγνωστηρίων των αναγκαίων
επιστημονικών συγγραμμάτων, άλλων βοηθητικών βιβλίων και περιοδικών.
Τα Φοιτητικά Αναγνωστήρια διευκολύνουν τους φοιτητές στη μελέτη τους με
τη διάθεση επιστημονικών συγγραμμάτων, για όλα τα μαθήματα που
διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο, και διαφόρων άλλων βοηθητικών βιβλίων
ελληνικών και ξένων (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, λογοτεχνικά βιβλία κ.λπ.).
Στους χώρους των Αναγνωστήριων οι φοιτητές μελετούν με δικά τους βιβλία ή
με βιβλία της βιβλιοθήκης, που δανείζονται με τη φοιτητική ή αστυνομική τους
ταυτότητα, συμπληρώνοντας ένα δελτίο δανεισμού της βιβλιοθήκης
(εσωτερικός δανεισμός).
Τα βιβλία δεν δανείζονται εκτός των Φοιτητικών Αναγνωστήριων.
Λειτουργούν δύο Φοιτητικά Αναγνωστήρια στο κτίριο της Πανεπιστημιακής
Λέσχης, ένα στον 2ο όροφο 220 θέσεων μελέτης και ένα στον 4ο όροφο 127
θέσεων και είναι ανοικτά όλες τις εργάσιμες ημέρες και σε συνεχές ωράριο από
τις 07.30 μέχρι τις 20.45. Στον 4ο όροφο υπάρχουν και 4 Η/Υ για χρήση από
τους φοιτητές.
Τα Σαββατοκύριακα λειτουργεί μόνο το Αναγνωστήριο του 4ου ορόφου από τις
07.30 μέχρι τις 20.45. Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων λειτουργούν
και τα δύο Αναγνωστήρια (2ου και 4ου ορόφου).
Τα Φοιτητικά Αναγνωστήρια στεγάζονται στον 2ο και στον 4ο όροφο της
Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 36.88.231, 210 36.88.219.



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Αντικείμενο των Εργαστηρίων Πολυμέσων της Πανεπιστημιακής Λέσχης είναι:
o Η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση προσωπικών υπολογιστών και
το διαδίκτυο (Internet).
o Η παροχή πρόσβασης στις προηγμένες υπηρεσίες σύγχρονης και
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το Πανεπιστήμιό μας.
4

o Η υποστήριξη τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών
προγράμματων σπουδών των Τμημάτων.
Τα Εργαστήρια Πολυμέσων είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
τελευταίας τεχνολογίας και έχουν 38 θέσεις εργασίας. Λειτουργούν καθημερινά
(Δευτέρα-Παρασκευή) και από 9:00π.μ.-16:00μ.μ. στον 3ο όροφο του κτιρίου
της Πανεπιστημιακής Λέσχης. (Τηλ. 21036.88.261, 21036.88.271).
Για τους φοιτητές που διαμένουν στην Α’ ΦΕΠΑ υπάρχει εργαστήριο
πολυμέσων με 10 θέσεις εργασίας στον 2ο όροφο του κτηρίου της Α’ ΦΕΠΑ,
Ούλωφ Πάλμε 21. (Τηλ. 21072.75.589)


ΤΜΗΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Αντικείμενο του Τμήματος Σίτισης Φοιτητών είναι η μέριμνα και η διεξαγωγή
των απαραίτητων εργασιών για τη σίτιση των φοιτητών του Ιδρύματος,
σύμφωνα με τις αποφάσεις και εντολές του Υπουργείου Παιδείας και της
Διοίκησης του Ιδρύματος και ιδίως:
o Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δικαιούχων δωρεάν
σίτισης φοιτητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η χορήγηση
ειδικής ταυτότητας (κάρτας σίτισης), με τα απαραίτητα στοιχεία τους.
o Ο έλεγχος των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και του ημερήσιου αριθμού
σιτιζομένων φοιτητών, για την πληρωμή των αναδόχων.
o Η παρακολούθηση των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ της
Πανεπιστημιακής Λέσχης και των αναδόχων εστιατόρων για την σίτιση των
φοιτητών.
Οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών, καθορίζονται με απόφαση
της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, μετά από εισήγηση του Δ.Σ της Παν/κής
Λέσχης.
Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν:
1.
2.
3.
4.

Οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
Οι υποψήφιοι διδάκτορες
Οι φοιτητές που προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις
Οι φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής

Οι δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, δεν έχουν καμία οικονομική
συμμετοχή στη δαπάνη σίτισης.
Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάρτα σίτισης μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά
εστιατόρια πληρώνοντας 3,00€ ημερησίως.

Όλοι οι Φοιτητές πρέπει να υπάγονται στις εξής κατηγορίες:
1. Ημεδαποί φοιτητές
2. Φοιτητές τέκνα Κυπρίων και Ομογενών από οποιαδήποτε χώρα
3. Αλλοδαποί – Αλλογενείς φοιτητές
α. Στα πλαίσια των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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β. Για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας
γ. Αναγνωρισμένοι ως Πολιτικοί Πρόσφυγες
δ. Μεταπτυχιακοί φοιτητές ERASMUS που παρακολουθούν
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με την ένδειξη «Διεθνείς
Ανταλλαγές»
ε. Φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
στ. Φοιτητές που προέρχονται από διμερείς συμφωνίες επιστημονικής
συνεργασίας του Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστημίων άλλων χωρών
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δωρεάν σίτιση:
Οι φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α., που
ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα Φοιτητικά Εστιατόρια, προσκομίζουν
στο Τμήμα Σίτισης της Παν/κής Λέσχης, (Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος, τηλ.:
210 3688216, 210 3688230 και 210 3688228 και ώρες από 9:30 – 12:30),
αίτηση θεωρημένη από τη Γραμματεία της Σχολής του Τμήματος, με δύο
πρόσφατες μικρές φωτογραφίες, για να παραλάβουν την κάρτα σίτισης.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων ή Σχολών που έχουν ενταχθεί στο
ηλεκτρονικό σύστημα των Γραμματειών του Ιδρύματός μας, μπορούν να
υποβάλουν την παραπάνω αίτηση στο Τμήμα Σίτισης, χωρίς θεώρηση από
τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής τους.
Οι Γραμματείες των Τμημάτων και Σχολών που έχουν ενταχθεί στο
ηλεκτρονικό σύστημα των Γραμματειών είναι οι εξής:

Πίνακας Γραμματειών, Τμημάτων και Σχολών που έχουν
ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Φιλοσοφική Σχολή
 Τμήμα Φιλολογίας
 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας – Τομέας
Ψυχολογίας
 Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
 Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
 Τμήμα Νομικής
Ιατρική Σχολή
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Σχολή Θετικών Επιστημών
 Τμήμα Φυσικής
 Τμήμα Χημείας
 Τμήμα Μαθηματικών
 Τμήμα Βιολογίας
 Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ανεξάρτητα Τμήματα
 Τμήμα Οδοντιατρικής
 Τμήμα Φαρμακευτικής
 Τμήμα Νοσηλευτικής
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

Πίνακας Γραμματειών, Τμημάτων και Σχολών που δεν
έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Θεολογική Σχολή
 Τμήμα Θεολογίας
 Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Ανεξάρτητα Τμήματα
 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Η κατάθεση της αίτησης και η παραλαβή της κάρτας γίνεται από 1η
Σεπτεμβρίου μέχρι 30η Ιουνίου κάθε Παν/κού έτους, από τον ίδιο τον φοιτητή, ο
οποίος απαραιτήτως φέρει μαζί του την φοιτητική του ταυτότητα (τρίπτυχο), ή
από τρίτο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο, με θεώρηση για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια ή Κοινοτική Αρχή.

Διάρκεια Συσσιτίου
Σε όλους τους δικαιούμενους φοιτητές παρέχεται δωρεάν σίτιση καθημερινώς
από 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι 30ης Ιουνίου του επόμενου έτους και
διακόπτεται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και
τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου.
Χρήση της κάρτας σίτισης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον δικαιούχο
φοιτητή.
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Η ισχύς της κάρτας σίτισης παρατείνεται και για το χρονικό διάστημα
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του επόμενου Παν/κού έτους, για διευκόλυνση των
φοιτητών που συμμετέχουν στην τελευταία εξεταστική περίοδο του Παν/κού
έτους.
Όλοι οι φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α μπορούν να σιτίζονται στα παρακάτω Φοιτητικά
Εστιατόρια, τα οποία διαθέτουν πρωινό, πλήρες και πλούσιο γεύμα και δείπνο,
όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Οι κάτοχοι κάρτας σίτισης σιτίζονται δωρεάν,
ενώ όσοι δεν έχουν κάρτα σίτισης καταβάλλουν το ποσό των 3 ευρώ ημερησίως
επιδεικνύοντας την φοιτητική τους ταυτότητα.

1. Πανεπιστημιούπολη:
Στο Εστιατόριο, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο της Φιλοσοφικής
Σχολής, για όσους φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα των Σχολών και
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη.
2. Ιατρική Σχολή:
Στο Εστιατόριο, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο των Ιατρικών
Εργαστηρίων, για όσους φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα των
Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου στο Γουδί.
3. Στο Κέντρο της Αθήνας:
Στο Εστιατόριο, το οποίο στεγάζεται στην οδό Αραχώβης 44 στο Κέντρο
της Αθήνας, για όσους φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα των Σχολών
και Τμημάτων του Πανεπιστημίου στο Κέντρο της Αθήνας
4. Τ.Ε.Φ.Α.Α:
Στο Εστιατόριο το οποίο στεγάζεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου Αθηνών στη Δάφνη, για όσους φοιτητές παρακολουθούν
μαθήματα στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.


Οι ώρες λειτουργίας των εστιατορίων είναι για γεύμα 12:00 – 16:00 και
για δείπνο 18:00 – 21:00.

Οι φοιτητές που διαμένουν σε Οικοτροφεία ή σε Φοιτητικές Εστίες σιτίζονται
στα Εστιατόρια αυτών δωρεάν, εφόσον έχουν κάρτα σίτισης.

Δικαίωμα δωρεάν σίτισης δεν έχουν:


Οι φοιτητές που έχουν περατώσει τις σπουδές τους ή έχουν
συμπληρώσει την προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια των σπουδών της
Σχολής ή του Τμήματος, προσαυξανόμενη κατά 2 έτη.



Οι φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους για οποιονδήποτε λόγο
(στράτευση, μετεγγραφή κ.λ.π.).

Το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών στεγάζεται στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής
Λέσχης, Ιπποκράτους 15, (Τηλ. 210 3688216, 210 3688230, 210 3688228).
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ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Ευρέσεως Εργασίας έχει τις εξής
αρμοδιότητες:






















Προβάλλει τις δραστηριότητες της Πανεπιστημιακής Λέσχης με την έκδοση
εντύπων, ανακοινώσεων στον τύπο κ.λ.π. σε συνεργασία με τα άλλα
Τμήματα και τη Διεύθυνση της Πανεπιστημιακής Λέσχης.
Παρέχει πληροφορίες σε θέματα λειτουργίας-δραστηριοτήτων Παν/κής
Λέσχης, Υπηρεσιών του Παν/μίου Αθηνών, Φοιτητικών Εστιών, Δημοσίων
Υπηρεσιών κ.λ.π. συμβάλλοντας στη σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση
φοιτητών-πολιτών.
Έχει την εποπτεία λειτουργίας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών του
Παν/μίου Αθηνών (Π.Ο.Φ.Π.Α.) και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Παν/κής Λέσχης τον προϋπολογισμό που αφορά στις πολιτιστικές
δραστηριότητες αυτού.
Έχει την ευθύνη φύλαξης-διαχείρισης του αναλώσιμου και μη αναλώσιμου
υλικού όλων των Τομέων του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών Παν/μίου
Αθηνών (Θεατρικού, Χορευτικού, Φωτογραφικού, Κινηματογραφικού).
Αναλαμβάνει τη διοργάνωση των φοιτητικών πολιτιστικών εκδηλώσεων
(θεατρικών-χορευτικών παραστάσεων, εκθέσεων φωτογραφίας, προβολών
κινηματογραφικών ταινιών, έργων μικρής διάρκειας, συναυλιών μουσικού
τμήματος κ.λ.π.), εκδρομών, τελετών και δεξιώσεων.
Επιδιώκει τη συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
ημεδαπής και της αλλοδαπής. Ο.Τ.Α, Πολιτιστικούς Συλλόγους και άλλους
φορείς με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν στην
επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των φοιτητών.
Παραλαμβάνει αιτήσεις φοιτητών που επιθυμούν να εργαστούν, στις οποίες
αναγράφονται τα προσόντα τους (γνωστικό αντικείμενο, ξένες γλώσσες,
γνώσεις πληροφορικής κ.λ.π.), ο διατιθέμενος χρόνος καθώς επίσης και η
προτίμηση τους για συγκεκριμένη εργασία και τους διευκολύνει για την
εύρεση εργασίας.
Καταγράφει – κωδικοποιεί αιτήματα της αγοράς εργασίας ενημερώνοντας
και φέρνοντας σε επαφή τους φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις
– κριτήρια που αναφέρονται σε κάθε αίτημα.
Ενημερώνει τους φοιτητές για θέματα υποτροφιών, μεταπτυχιακών
σπουδών, σεμιναρίων, προκηρύξεων διαγωνισμών, ημερίδων, συνεδρίων
κλπ, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία που συμβάλλει στη σωστή
ενημέρωση τους.
Καταγράφει δηλώσεις προσφοράς ιδιοκτητών διαμερισμάτων προς
ενοικίαση διευκολύνοντας τους φοιτητές στην προσπάθεια για ανεύρεση
κατοικίας.
Συνεργάζεται με το Γραφείο Διασύνδεσης του Παν/μίου Αθηνών.
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Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Ευρέσεως Εργασίας Φοιτητών στεγάζεται
στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, (Τηλ.
21036.88.227 - 21036.88.251, 21036.88.254).

Πολιτιστικός Όμιλος Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Ο.Φ.Π.Α.)
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών έχει σκοπό στην υποστήριξη και προώθηση
των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών
και είναι ένας "τόπος" συλλογικής έκφρασης και δημιουργίας. Οι φοιτητές
έρχονται σε επαφή με έργα τέχνης και ενθαρρύνονται να δημιουργούν τα δικά
τους έργα. Η Πανεπιστημιακή Λέσχη διαθέτει χώρους κατάλληλα
διαμορφωμένους με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για την λειτουργία και
την δημιουργία των μελών του Π.Ο.Φ.Π.Α.
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Ο.Φ.Π.Α.)
λειτουργεί με την εποπτεία του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και
συνεργάζονται για την διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις
οποίες μπορούν να συμμετέχουν όσοι φοιτητές επιθυμούν.
Τον Πολιτιστικό Όμιλο φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών εκπροσωπεί
Διοικούσα Επιτροπή, εκλεγμένη με αρχαιρεσίες από το σύνολο των μελών του
Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να γίνουν μέλη του Π.Ο.Φ.Π.Α. με
γραπτή αίτηση τους στο Γραφείο του Π.Ο.Φ.Π.Α. που στεγάζεται στον
ημιώροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15).
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 36 88 205 – 210 36 88 275 – 210 36 88 276

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών περιλαμβάνει (4) τέσσερις τομείς: α) τον
Θεατρικό, β) τον Χορευτικό, γ) τον Κινηματογραφικό και δ) τον
Φωτογραφικό.
α) Θεατρικός Τομέας:
Ο Θεατρικός Τομέας διοργανώνει μαθήματα υποκριτικής, φωνητικής και
κινησιολογίας, μαθήματα παιδικού θεάτρου, όπως και Θεατρικές και άλλες
καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις,
με
προσκεκλημένους
ηθοποιούς
και
πανεπιστημιακούς. Ο Θεατρικός Τομέας θέλει να αναδείξει μέσα από τη
δουλειά των μελών του τις ποικίλες διαστάσεις της ερασιτεχνικής και θεατρικής
πράξης, σύγχρονο πειραματικό θέατρο, κλασσικό ρεπερτόριο και μελέτη
αρχαίου δράματος με βάση τα λαϊκά δρώμενα του παραδοσιακού πολιτισμού.
Από τον Θεατρικό Τομέα του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών κάθε χρόνο,
παρουσιάζονται μία ή περισσότερες θεατρικές παραστάσεις από κάθε
καλλιτεχνική του ομάδα, στο θεατράκι του κτηρίου Κωστής Παλαμάς και στο
Μουσείο Ιστορίας (Παλιό Πανεπιστήμιο) του Πανεπιστημίου Αθηνών (Θόλου
5, Πλάκα). Επίσης, ο Θεατρικός Τομέας συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή
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φεστιβάλ Πανεπιστημιακού θεάτρου και σε εκδηλώσεις δήμων και άλλων
πολιτιστικών φορέων. Οι παραστάσεις των θεατρικών ομάδων του Τομέα
συγκεντρώνουν πολυάριθμους θεατές, τα μέλη των οποίων επαινούνται θερμά
από κριτικούς και κοινό.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 36 88 205
β) Χορευτικός Τομέας:
Σκοπός του Χορευτικού Τομέα είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε
θέματα του λαϊκού μας πολιτισμού. Ο χορός χρησιμοποιείται ως μέσο για την
πραγμάτωση αυτού του σκοπού. Φυσικά δεν μένουν στη στείρα αναπαράσταση
βημάτων αλλά ούτε και στη μουσειακή παρουσίαση των χορών της πατρίδας
μας. Οι φοιτητές καταγράφουν και επεξεργάζονται όλα εκείνα τα στοιχεία που
συνθέτουν τον Ελληνικό πολιτισμό βιώνοντας έτσι την παραδοσιακή μας
κληρονομιά.
Ο Χορευτικός Τομέας οργανώνει σε ημερήσια βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της
ακαδημαϊκής χρονιάς μαθήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών με εξαιρετική
ανταπόκριση από τους φοιτητές. Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα του Α’
υπογείου της Πανεπιστημιακής Λέσχης.
Επίσης, πραγματοποιούνται σεμινάρια από έμπειρους χορευτές όπου δείχνουν
την αυθεντική χορευτική ταυτότητα διαφόρων επαρχιών της Ελλάδος και
τμημάτων των αλησμόνητων πατρίδων. Ο Χορευτικός Τομέας συμμετέχει σε
εκδηλώσεις άλλων φορέων σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο τέλος
κάθε Ακαδημαϊκής χρονιάς οργανώνει κεντρική χορευτική παράσταση με
παραδοσιακές ενδυμασίες, σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας, με είσοδο ελεύθερη.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 36 88 276
γ) Κινηματογραφικός Τομέας:
Σκοπός του Κινηματογραφικού Τομέα είναι η καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας στους φοιτητές, ώστε να γίνουν καλοί θεατές της τέχνης του
κινηματογράφου. Επίσης, να ενεργοποιήσει τους φοιτητές που έχουν διάθεση να
δημιουργήσουν, ώστε να γίνουν ταινίες που θα εξυψώσουν κοινωνικά τόσο τους
ίδιους όσο και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, στην οποία ανήκουν.
Σήμερα ο Κινηματογραφικός Τομέας έχει ένα πλήρες εβδομαδιαίο πρόγραμμα
σεμιναρίων (σεναρίου-τεχνικής-ανάλυσης-σκηνοθεσίας) και προβολών σε φίλμ
35mm και βιντεοπροτζέκτορα, το οποίο καθημερινά βελτιώνεται και
εμπλουτίζεται. Τα σεμινάρια διεξάγονται από παλιότερα μέλη του
Κινηματογραφικού Τομέα τα οποία εθελοντικά και με πολύ διάθεση
επιμελούνται μια σειρά μαθημάτων που εκτός από σημαντική εξοικείωση με το
γνωστικό αντικείμενο προσφέρουν ευχάριστες αφορμές για σκέψη και
συζήτηση.
Επιπλέον, ο Τομέας υποστηρίζει, παρέχοντας τεχνικά υλικά και
κινηματογραφικό εξοπλισμό, την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους των μελών
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του σε φόρμα 8mm και digital video. Διοργανώνει εκδηλώσεις, όπως
«φεστιβάλ» και αφιερώματα.
Τα σεμινάρια γίνονται στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων “ΙΡΙΣ” στο
ισόγειο της Πανεπιστημιακής Λέσχης
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 36 88 205
δ) Φωτογραφικός Τομέας:
Κύρια δραστηριότητά του αποτελούν τα σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας
τα οποία απευθύνονται σε νέους αλλά και προχωρημένους μαθητές και σκοπό
έχουν όχι μόνο τις τεχνικές δεξιότητες, αλλά τη διαμόρφωση μιας
φωτογραφικής αντίληψης απαραίτητης για την καλλιτεχνική απόλαυση της
φωτογραφικής εικόνας.
Τα σεμινάρια ουσιαστικά αποτελούν μια σφαιρική εισαγωγή στην καλλιτεχνική
φωτογραφία κάτι που επιτυγχάνεται με την προβολή του έργου σημαντικών
φωτογράφων, τις συζητήσεις περί της αισθητικής της φωτογραφίας την
εκμάθηση των τεχνικών αλλά και τη χρήση από τα μέλη του των σκοτεινών
θαλάμων όπου μπορούν οι ίδιοι να εμφανίσουν και να εκτυπώσουν τις
φωτογραφίες τους.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά στο κτίριο της Πανεπιστημιακής
Λέσχης (Ιπποκράτους 15) και στο κτήριο «Κωστής Παλαμάς» (Μασσαλίας και
Ακαδημίας).Στα σεμινάρια διδάσκουν παλαιότερα μέλη με πολυετή εμπειρία
στο χώρο αλλά και επισκέπτες καθηγητές Φωτογραφίας. Παράλληλα με τα
σεμινάρια πραγματοποιούνται κατά καιρούς φωτογραφικές εξορμήσεις σε
διάφορα μέρη της πόλης με σκοπό την εξοικείωση με τη φωτογραφική λήψη.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 36 88 205


ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αντικείμενο του Μουσικού Τμήματος είναι η μουσική επιμόρφωση των
φοιτητών και ιδίως η οργάνωση μαθημάτων και σεμιναρίων μουσικολογίας,
ιστορίας της μουσικής, μουσικών οργάνων, έντεχνης, δημοτικής και βυζαντινής
μουσικής, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία φοιτητικής χορωδίας και
ορχήστρας.
Το Μουσικό Τμήμα της Πανεπιστημιακής Λέσχης, που λειτουργεί ήδη από τις
αρχές του περασμένου αιώνα φιλοδοξούσε πάντα να ανταποκριθεί στα ιδιαίτερα
μουσικά ενδιαφέροντα των φοιτητών όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
Βασικός πυρήνας της λειτουργίας του και της συμμετοχής του στον
πανεπιστημιακό βίο ήταν – και παραμένει να είναι – η μικτή χορωδία και
ορχήστρα του Πανεπιστημίου Αθηνών με ρεπερτόριο τόσο κλασικό (ορατόρια,
καντάτες, όπερα, concertante, ορχηστρικά έργα από την εποχή κυρίως του
Barock, πολυφωνικά έργα κ.α.), όσο και ελληνικό (έργα Ελλήνων συνθετών,
παλαιότερων και σύγχρονων).
Υπάρχουν και μουσικές ομάδες που ασκούν τα ειδικότερα μουσικά
ενδιαφέροντα τους στη Βυζαντινή μουσική, τη Δημοτική, τη Λαϊκή, αλλά και
12

την Έντεχνη Λαϊκή Μουσική και κυρίως, όπου αυτή η τελευταία συναντάται με
μεγάλες στιγμές της Νεοελληνικής ποίησης.
Οι εμφανίσεις του Μουσικού Τμήματος σε Πανεπιστημιακές τελετές, σε
συναυλίες εντός και εκτός Πανεπιστημίου, εντός και εκτός Ελλάδας
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των φοιτητών και είναι κίνητρα για την
συμμετοχή τους στο Μουσικό Τμήμα, χώρος στον οποίο τελικά, εκτός από την
άσκηση της τέχνης, σφυρηλατείται όχι μόνο η επικοινωνία προσώπων, αλλά και
– λόγω των διαφορετικών επιστημών που σπουδάζουν οι φοιτητές – διασχολική,
διεπιστημονική επικοινωνία, χώρος στον οποίο συμπυκνώνεται ο
πανεπιστημιακός βίος του φοιτητή.
Διαθέτει μεγάλη αίθουσα εκπαίδευσης στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής
Λέσχης η οποία ανακαινίζεται και εξοπλίζεται με τις απαραίτητες ηχητικές
εγκαταστάσεις. Επίσης διαθέτει πιάνα, μουσική βιβλιοθήκη με έργα κλασικής
μουσικής, δισκοθήκη με δίσκους κλασικής μουσικής, ταινιοθήκη και λοιπά
μουσικά όργανα.
Το Μουσικό Τμήμα στεγάζεται στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης
(Τηλ. 21036.88.235, 21036.88.229).


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Αντικείμενο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου είναι η οργάνωση και
λειτουργία προγραμμάτων σωματικής άσκησης και αθλητικών δραστηριοτήτων
των φοιτητών και φοιτητριών, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας της
τέχνης των αθλημάτων.
Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του στην
Πανεπιστημιούπολη – Άνω Ιλίσια είναι στη διάθεση όλων των φοιτητών –
φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε να συμμετέχουν στα διάφορα
προγράμματα και τμήματα άθλησης αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους, να
οργανώσουν τις δραστηριότητες τους και να χαρίσουν στον εαυτό τους άλλη
ποιότητα ζωής και περιεχόμενο, που θα τους εξασφαλίσει ψυχική και σωματική
υγεία αλλά και θα συμβάλει στη δημιουργία ισορροπημένης προσωπικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές – φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε
από τις παρακάτω δραστηριότητες:
1. Αντισφαίριση
2. Καλαθοσφαίριση
3. Πετοσφαίριση
4. Ποδόσφαιρο
5. Κολύμβηση
6. Σκοποβολή
7. Παραδοσιακοί χοροί
8. Κλασικός Αθλητισμός
9. Επιτραπέζια Αντισφαίριση
10. Γυμναστική - Φυσική Κατάσταση
11. Αεροβική Γυμναστική
12. Σκάκι
13. Μπάντμιντον
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Επιπλέον υπάρχουν δραστηριότητες
Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου όπως:
1.
2.
3.
4.

εκτός

των

εγκαταστάσεων

του

Χιονοδρομίες
Ορειβασία
Πεζοπορία
Ιστιοπλοΐα

Οι συμμετέχοντες φοιτητές – φοιτήτριες εκτός από την ψυχαγωγική συμμετοχή
τους στις δραστηριότητες, μπορούν να πλαισιώσουν τις αντιπροσωπευτικές
ομάδες του τμήματος τους ή και του Πανεπιστημίου και να συμμετέχουν κατά
τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους σε εσωτερικά, διαπανεπιστημιακά και
διεθνή φοιτητικά πρωταθλήματα. Οι νικητές βραβεύονται από τις Πρυτανικές
Αρχές σε ειδική τελετή μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.
Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 – 13:30. Οι
ενδιαφερόμενοι φοιτητές – φοιτήτριες για την εγγραφή τους πρέπει να
προσκομίσουν τη φοιτητική τους ταυτότητα (τρίπτυχο) και μια (1) πρόσφατη
φωτογραφία. Το Γυμναστήριο λειτουργεί συνεχώς από 8:00 έως 18:00
καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 72.75.551, 210 72.75.552, 210 72.75.557, 210
72.75.576 και 210 72.75.560



ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αντικείμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας είναι η φροντίδα για την υγειονομική
περίθαλψη (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή) των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς
και ο έλεγχος των βιβλιαρίων υγείας των φοιτητών.
Υγειονομική περίθαλψη δικαιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ.
327/83 ΦΕΚ 117/7-9-83 Τ.Α.), οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και
υποψήφιοι διδάκτορες, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, για διάστημα ίσο
προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των
προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος, προσαυξημένο κατά δύο (2) έτη.
Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και
μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν
λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.
Η Υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει:
α) Ιατρική εξέταση
β) Νοσοκομειακή εξέταση
γ) Φαρμακευτική περίθαλψη
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δ) Παρακλινικές εξετάσεις
ε) Τοκετούς
στ) Φυσιοθεραπείες
ζ) Οδοντιατρική περίθαλψη
η) Ορθοπεδικά είδη
Αναλυτικά η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται στους φοιτητές ως εξής:
α) Ιατρική εξέταση
Ο φοιτητής που έχει ανάγκη ιατρικής περίθαλψης μπορεί να προσέρχεται
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες στα ιατρεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας της
Πανεπιστημιακής Λέσχης, προσκομίζοντας το φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης
(Φ.Β.Π.).
Το βιβλιάριο αυτό εκδίδεται και ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη Γραμματεία
του Σχολής.

Στην Υγειονομική Υπηρεσία της Πανεπιστημιακής Λέσχης λειτουργούν τα
εξής Ιατρεία:
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ (Ιπποκράτους 15)
1ος ΟΡΟΦΟΣ

α) Παθολογικά ιατρεία: καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 8.00
μέχρι 14.00
Υπεύθυνοι Παθολόγοι:
1)Μαρία Συκκά 8.00 μέχρι 12.30 και 2) Αιμιλία Τσάτσα 9.30 μέχρι 14.00
Τηλ. 210 – 368 8241 και 210 – 368 8243
β) Γυναικ/κό ιατρείο:κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 10.30 μέχρι 12.45 και
Παρασκευή από 10.30 μέχρι 15.00
Υπεύθυνη Γυναικολόγος: Βασιλική Σακελλαρίου Τηλ. 210 – 368 8242
γ) Δερματολογικό ιατρείο: κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 12.00 μέχρι 14.30
Υπεύθυνη Δερματολόγος: Αργυρώ Χατζηϊωάννου Τηλ. 210 – 368 8209
δ) Ακτινολογικό εργαστήριο: καθημερινά από 8.00 μέχρι 13.30 Τηλ. 210- 368
8212
ε) Οδοντιατρείο: καθημερινά από 8.30 μέχρι 13.00
Υπεύθυνη Οδοντίατρος: Παγώνα Αλμπάνη Τηλ. 210 – 368 8210
στ) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης:
Τρίτη -Τετάρτη και Πέμπτη από 10.00 μέχρι 13.00 Τηλ. 210 3688226
Υπεύθυνος Ψυχίατρος: Κων/νος Κοντοάγγελος - Ψυχολόγος: κ. Ξ. Παππά
4ος ΟΡΟΦΟΣ

Οφθαλμιατρείο
2. ΚΤΗΡΙΟ Α΄ ΦΕΠΑ (Πανεπιστημιούπολη)
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ΙΣΟΓΕΙΟ

α) Ιατρείο γενικής -οικογεν. ιατρικής: καθημερινά από Δευτέρα μέχρι
Παρασκευή από 9.00 μέχρι 13.30
Υπεύθυνος Ιατρός: Δημήτριος Αλιφέρης Τηλ. 210 – 727 5567 και
2107275585
β) Γυναικολογικό ιατρείο: κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 10.30 μέχρι 15.00
Υπεύθυνη Γυναικολόγος: Βασιλική Σακελλαρίου Τηλ. 210 – 727 5579
γ) Δερματολογικό ιατρείο: κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 12.00 μέχρι
14.30
Υπεύθυνη Δερματολόγος: Αργυρώ Χατζηϊωάννου Τηλ. 210 – 727 5582
δ) Παιδιατρικό: κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 08:30 μέχρι 13:00.
Υπεύθυνος Ιατρός: Καραμπέτσος Ιωάννης
ε) Οδοντιατρείο: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από 8.30 μέχρι 13.00
Υπεύθυνη Οδοντίατρος: Αικατερίνη Δερμιτζάκη Τηλ. 210 – 727 5581
στ) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης: Δευτέρα –Τρίτη-ΤετάρτηΠέμπτη από 10.00 μέχρι 13.00
τηλ. 210 7275580
Υπεύθυνος Ψυχίατρος: Κων/νος Κοντοάγγελος– Ψυχολόγος Σ.Νίκα –
Κοινωνική Λειτουργός Κ. Κουντή
ΥΠΟΓΕΙΟ

Ιατρείο Κολυμβητηρίου – Γυμναστηρίου : καθημερινά από 15:00 – 20:00
Υπεύθυνος Καρδιολόγος – Γενικός Ιατρός: Κων/νος Μερδενισιάνος
3. ΚΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Πανεπιστημιούπολη)
Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής: καθημερινά από 8.00 μέχρι 20.30
Τηλ. 210 7274391
Υπεύθυνες Νοσηλεύτριες: κ. Χαρά Καραγιώργου και κ. Ειρήνη Γιακουμάκη
4. ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Πανεπιστημιούπολη)
α) Παθολογικό Ιατρείο: καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 08:30
μέχρι 13:00.
Υπεύθυνος Ιατρός: Δούκας Γεώργιος
β) Παιδιατρικό Ιατρείο: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 08:30 μέχρι
13:00.
Υπεύθυνος Ιατρός: Καραμπέτσος Ιωάννης
5. ΚΤΗΡΙΟ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Ιατρείο Γενικής -Οικογενειακής ιατρικής καθημερινά από Δευτέρα μέχρι
Παρασκευή από 09.00 μέχρι 13.30 Τηλ. 210 9702485
Υπεύθυνος Ιατρός: Αλεβίζος Γ. Αλεβίζος
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β) Νοσοκομειακή περίθαλψη (τηλ. 210 36.88.218, 210 36.88.208)
Η Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ.
και κατά προτίμηση στις Πανεπιστημιακές Κλινικές σε Ββ' θέση και υπολογίζεται με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δημόσιους υπαλλήλους.
Η περίθαλψη αυτή μπορεί να παρασχεθεί και σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Ν.Π.Ι.Δ. ή σε Ιδιωτικές Κλινικές, σε περίπτωση που στα Ιδρύματα του
Δημοσίου υπάρχει έλλειψη κλίνης, όταν το περιστατικό κριθεί επείγον. Στην
περίπτωση αυτή καταβάλλονται τα αντίστοιχα νοσήλια της θέσης Ββ' σε
Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ.
Η εισαγωγή στα ανωτέρω Ιδρύματα γίνεται, αφού προηγούμενα ο φοιτητής
εφοδιασθεί με το ανάλογο εισιτήριο από την Υγειονομική Υπηρεσία της
Πανεπιστημιακής Λέσχης.
Η διαδικασία αυτή μπορεί να παρακαμφτεί: όταν τα γραφεία της Υπηρεσίας
αργούν και όταν το περιστατικό κριθεί επείγον.
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει, μέσα σε δύο κατ' ανώτατο όριο εργάσιμες
ημέρες από την εισαγωγή, να ειδοποιηθεί η Υγειονομική Υπηρεσία της Πανεπιστημιακής Λέσχης από τον ασθενή ή από κάποιον οικείο του, προκειμένου ο
αρμόδιος γιατρός της Λέσχης να αποφανθεί για το επείγον της περίπτωσης.
Σε περίπτωση μη αναγγελίας και μη πιστοποίησης της αναγκαιότητας
εισαγωγής του, εκ μέρους γιατρού της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η δαπάνη
βαρύνει εξ ολοκλήρου το φοιτητή.
Όταν όμως υπάρχουν περιστατικά, κατά τα οποία οι φοιτητές εισάγονται στο
Νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση ή σε βαριά ψυχική διέγερση, επειδή
πρόκειται για περιπτώσεις ανωτέρας βίας, το παραπάνω αναφερόμενο χρονικό
όριο για ενημέρωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας αρχίζει από τότε που έληξε η
περίπτωση ανωτέρας βίας (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου της 7.2.85).

γ) Φαρμακευτική περίθαλψη
Οι συνταγές αναγράφονται στο Φ.Β.Π. και χορηγούνται:
1. από τους γιατρούς της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής
Λέσχης
2. από τους γιατρούς Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Για την περίπτωση 2 πρέπει, μέσα σε δύο κατ' ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες
από την έκδοση της, να θεωρηθεί η συνταγή από τους γιατρούς της
Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης, διαφορετικά δεν
εκτελείται.

17

Η συνταγή πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια το ονοματεπώνυμο, το Τμήμα,
τον αριθμό μητρώου του φοιτητή, τη γνωμάτευση της πάθησης, την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του γιατρού.
Οι συνταγές εκτελούνται στα φαρμακεία χωρίς συμμετοχή του φοιτητή, ο
οποίος υπογράφει τη συνταγή με τη παραλαβή των φαρμάκων.
δ) Παρακλινικές εξετάσεις
Γίνονται στο μικροβιολογικό εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής ή στα εργαστήρια
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Δημοσίου, μετά από παραπομπή των
φοιτητών από την Υγειονομική Υπηρεσία της Πανεπιστημιακής Λέσχης.
Η πληρωμή γίνεται με βάση το τιμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
ε) Τοκετοί
Σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τομής, εκτός από την
κάλυψη των δαπανών νοσηλείας, εφόσον αυτή έγινε σε Πανεπιστημιακή
Κλινική ή Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ., παρέχεται στις φοιτήτριες και
επίδομα τοκετού, ίσο με το επίδομα που παρέχεται στους δημόσιους
υπαλλήλους και με την προϋπόθεση ότι δεν παίρνει επίδομα ή βοήθημα από
άλλη πηγή η ίδια ή ο σύζυγος της.
στ) Φυσιοθεραπείες
Οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται σε φυσιοθεραπευτήρια των Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων του Δημοσίου και στο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας του
Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Δάφνη, ύστερα από παραπομπή του ασθενούς από την
Υγειονομική Υπηρεσία.
Ο φοιτητής που έχει ανάγκη φυσιοθεραπείας από ατύχημα ή άλλη ασθένεια
υποβάλλει στην Υγειονομική Υπηρεσία αίτηση με σχετική γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού.

ζ) Οδοντιατρική περίθαλψη
Οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται στο Οδοντιατρείο της Υγειονομικής
Υπηρεσίας.
Η περίθαλψη αφορά θεραπευτικές εργασίες και όχι προσθετικές και
ορθοδοντική.
η) Ορθοπεδικά είδη
Η δαπάνη για ορθοπεδικά είδη καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και μόνο στην περίπτωση που η
ανάγκη προέρχεται από ασθένεια ή ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής
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υποβάλλει αίτηση, με σχετική γνωμάτευση ορθοπεδικού γιατρού, η οποία
εξετάζεται από την Υγειονομική Υπηρεσία που αποφαίνεται σχετικά.
Δαπάνες που δεν καλύπτονται από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών δεν περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες:
1. ακουστικά βαρηκοΐας,
2. στοιχειώδη φάρμακα,
3. ιατρικά εργαλεία και όργανα,
4. διορθωτικούς φακούς πάνω από το ποσό των 8,80 €,
5. φακούς επαφής πάνω από το ποσό των 29,35 €,
6. σκελετό πάνω από το ποσό των 14,67 €,
7. καλλυντικά,
8. λουτροθεραπείες,
9. αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου
10. πλαστικές εγχειρήσεις.
Σχετικά με τη χορήγηση διορθωτικών φακών, φακών επαφής και σκελετού
διευκρινίζεται, ότι οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) έχουν
δικαίωμα, για ένα ζευγάρι διορθωτικών φακών κάθε χρόνο και φακών επαφής
κάθε δύο χρόνια (εφόσον θεωρείται απαραίτητη η αλλαγή κατά την κρίση του
αρμόδιου γιατρού) και σκελετού εφάπαξ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Επιλογή ασφαλιστικού φορέα
Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο
ασφαλιστικό φορέα, μπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμά
κάθε Πανεπιστημιακό έτος με υπεύθυνη δήλωση.
Τόπος παροχής υγειονομικής περίθαλψης
Η περίθαλψη παρέχεται μέσα στην Ελληνική Επικράτεια και ειδικότερα:
α) στους φοιτητές που βρίσκονται στην έδρα του Α.Ε.Ι.
β) στους φοιτητές που μετέχουν σε Πανεπιστημιακές εκδρομές ή κάνουν
πρακτική εξάσκηση ή εκπονούν πτυχιακή διατριβή εκτός της έδρας του οικείου
Α.Ε.Ι., στον τόπο που ασκείται ή εκπονεί διατριβή ή στον τόπο που έλαβε χώρα
το περιστατικό
γ) στους φοιτητές που βρίσκονται εκτός έδρας του οικείου Α.Ε.Ι. και εφόσον το
περιστατικό κρίνεται επείγον.
Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να γνωρίσει στην
Υγειονομική Υπηρεσία της Πανεπιστημιακής Λέσχης την κατάσταση του μέσα
στις δύο επόμενες εργάσιμες ημέρες.

Μετάβαση στο εξωτερικό
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις των φοιτητών που πάσχουν από σοβαρότατο
νόσημα η διάγνωση και η θεραπεία του οποίου δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα
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ύστερα από γνωμάτευση καθηγητή ή Διευθυντή Κλινικής Παν/κών
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου και Ν.Π.Ι.Δ. και ύστερα από σχετική
εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι. παραπέμπονται στην αρμόδια
Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την τελική έγκριση
μετάβασης στο εξωτερικό.
Η σχετική δαπάνη νοσηλείας, έξοδα μετάβασης κ.λ.π. του ασθενή και του
συνοδού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.



ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στην Παν/κή Λέσχη λειτουργεί ως ανεξάρτητη Υπηρεσία το “Ταμείο Αρωγής
Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών” (Τ.Α.Φ.Π.Α). Σκοπός του Ταμείου Αρωγής
είναι η ηθική και υλική σε είδος ή σε χρήμα ενίσχυση των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Αθηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, όπως:
φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (τετραπληγικοί, τυφλοί), φοιτητές
με οικονομική αδυναμία, οικονομικά και οικογενειακά πλήγματα (ανεργία,
διαζευγμένοι γονείς, απώλεια γονέων, κ.λ.π.)
Η Γραμματεία του Ταμείου Αρωγής στεγάζεται στο Γραφείο της Επιμελητείας
στον 3ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15), Λειτουργεί
καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και από 8:30π.μ.-13:30μ.μ. (Τηλ. 210
3688221, 210 3688240, 210 3688256). Υπάρχει σχετική ιστοσελίδα tafpa.uoa.gr
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