
 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2022 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  

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 

 

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 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 

 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  

 

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στις ανοιχτές συζητήσεις των “Global CIVIS Days” 

και προσβλέπουμε στη θετική σας ανταπόκριση. 

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.  

Για την καλύτερη προετοιμασία και λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας των 

αμφιθεάτρων, παρακαλούμε, όπως συμπληρώσετε τη φόρμα μέχρι την Κυριακή 15 

Μαΐου, δηλώνοντας σε ποια εκδήλωση θα παρευρεθείτε.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος 

Πρύτανης ΕΚΠΑ 

Προεδρεύων του CIVIS 

 

Καθηγητής Δ. Καραδήμας 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

και Φοιτητικής Μέριμνας              

Επιστημονικός Υπεύθυνος CIVIS για το 

ΕΚΠΑ 

 

 

 

https://civis.eu/en/global-civis-days-2022/open-sessions-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuzoz8sRG4xS9c6Ktc-d11DBgRiUF6Y-0vFjAIxUHHwRcalw/viewform

