
 

 

 Οι “Global CIVIS Days” ξεκινούν στην Αθήνα 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την 1η Απριλίου 2022 

έχει αναλάβει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS! 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΠΑ διοργανώνει φέτος τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση 

του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου του CIVIS, τις “Global CIVIS Days”, η οποία θα 

διεξαχθεί στις 18-20 Μαΐου 2022 και θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για όλους: 

ακαδημαϊκούς, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό, ερευνητές, αλλά και 

διακεκριμένους επιστήμονες, κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της 

κοινωνίας των πολιτών από όλη την Ευρώπη. 

Κατά τη διάρκεια των “Global CIVIS Days”, εκτός από τις συναντήσεις των ομάδων 

εργασίας, θα διεξαχθούν και ανοικτές συζητήσεις (“Open sessions”) με έμφαση σε 

ευρύτερες θεματικές σχετικά με την κοινωνία, τον πολιτισμό και την πολιτιστική 

κληρονομιά ("Society, Culture and Heritage"), όπου ήδη έχουν αναπτυχθεί 

σημαντικές δράσεις. Συγκεκριμένα, οι ανοιχτές συζητήσεις έχουν ως εξής: 

•    Open Conference on Education 

Τετάρτη, 18/05/2022, 17:00-19:00, Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», κεντρικό 

κτήριο ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30 

•    Open Session: Open Labs, Civic Engagement & Stakeholders 

Πέμπτη, 19/05/2022, 09:00-13:00, Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος», κεντρικό 

κτήριο ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30 

•    Open Panel: Focus Area Society 

“Societies in a period of pandemic and fake news” 

Πέμπτη, 19/05/2022, 11:00-13:00, Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», κεντρικό 

κτήριο ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30 

https://civis.eu/en/global-civis-days-2022
https://civis.eu/en/global-civis-days-2022/open-sessions-2022#3-heritage-in-contemporary-europe


•    Open Panel: Focus Area Culture 

“European identity” 

Πέμπτη, 19/05/2022, 17:00-19:00, Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», κεντρικό 

κτήριο ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30 

•    Open Panel: Focus Area Heritage 

“Heritage in contemporary Europe” 

Παρασκευή, 20/05/2022, 11:00-13:00, Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», κεντρικό 

κτήριο ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30 

Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων είναι ένα έργο που σχεδίασε 

και χρηματοδοτεί κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος 

Erasmus+, με στόχο την ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών των 

ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και την αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης. 

Το CIVIS είναι ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Πολιτών που ιδρύθηκε από τη συμμαχία 

αρχικά οκτώ κορυφαίων ερευνητικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης: 

το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille (Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας), το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Universitatea din București (Πανεπιστήμιο 

του Βουκουρεστίου), το Université libre de Bruxelles (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των 

Βρυξελλών), το Universidad Autónoma de Madrid (Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης), το 

Sapienza Università di Roma (Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης), το Πανεπιστήμιο 

της Στοκχόλμης και το Eberhard Karls Universität Tübingen (Πανεπιστήμιο Eberhard 

Karls της Τυμβίγγης). Επίσης, έχει ενταχθεί στη συμμαχία ως συνεργαζόμενο μέλος το 

Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε και το Paris Lodron 

University of Salzburg. 

Το CIVIS σήμερα συγκεντρώνει μια κοινότητα άνω των 450.000 φοιτητών και 55.000 

μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων 30.000 

ακαδημαϊκών και ερευνητών. 

«H εξωστρέφεια», όπως τονίζει ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μ.-Α. 

Δημόπουλος, «και ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί 

σημαντικό στρατηγικό στόχο για τις Πρυτανικές Αρχές. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην 

προώθηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου και 

την ανάδειξη της διεθνούς φυσιογνωμίας του». 

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανοιχτές εκδηλώσεις των 

“Global CIVIS Days” στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στον 

σύνδεσμο: https://civis.eu/en/global-civis-days-2022/open-sessions-2022 

https://hub.uoa.gr/global-civis-days-athens/ 

https://civis.eu/en/global-civis-days-2022/open-sessions-2022
https://hub.uoa.gr/global-civis-days-athens/

