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21 Σεπτεμβρίου 2021



ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

• Η διαχείριση της πανδημίας του covid 19 και της διασποράς του ιού

εντός του κτηρίου.

• Η αντιμετώπιση των χρονίων προβλημάτων του κτηρίου της Σχολής.

• Η αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου και η απόκτηση θεολογικής

ταυτότητας.

• Η ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υποδομών έρευνας.

• Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Σχολής με την πρόσληψη

νέων στελεχών και την επίλυση προβλημάτων του υπάρχοντος

προσωπικού.

• Η σύνδεση της Σχολής με τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό

Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος.

• Η εξωστρέφεια με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας και του ρόλου της

Σχολής στο σύγχρονο, διεθνές, επιστημονικό, εκκλησιαστικό και

κοινωνικό γίγνεσθαι.

• Η αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας για διεκδίκηση νέων προς διάθεση πόρων

για τη Σχολή.

• Η χρήση των νέων τεχνολογιών με στόχο την προσαρμογή της Σχολής

στη νέα ψηφιακή εποχή.

• Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υποβολή νέων προτάσεων - δράσεων

για το νέο ακαδημαϊκό έτος.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020



Άμεση απομάκρυνση των ταμπλό των φοιτητικών παρατάξεων από το 2ο όροφο της 

Σχολής, εν όψει μάλιστα του ετήσιου Αγιασμού. 

Η εικόνα του κεντρικού διαδρόμου δεν ήταν αντιπροσωπευτική της ταυτότητας της 

Σχολής μας και έπρεπε επιτέλους να τεθεί ένα τέλος στην επικρατούσα ασχημοσύνη. 



Πραγματοποίηση του ετήσιου Αγιασμού στη Σχολή μας.



Κατόπιν αποστολής σχετικού email και πρόσκλησης επισκέφθηκαν τη 

Σχολή μας ο Διευθυντής της ΤΥΠΑ κ. Ιωάννης Μπαρμπαρέσος και η 

υπεύθυνη για τη Σχολή μας υπάλληλος της ανωτέρω υπηρεσίας Κα 

Δημοπούλου. Κατά την επίσκεψή τους τέθηκαν υπόψιν λεπτομερώς και 

κατέστησαν κατανοητά τα χρόνια προβλήματα στην υλικοτεχνική 

υποδομή του κτηρίου της Θεολογικής.



Συνάντηση με τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Μελέτιο Αθανάσιο Δημόπουλο 

και τον Αντιπρύτανη κ. Νικόλαο Βούλγαρη, 

παρουσία του κ. Μπαρμπαρέσου, Δ/ντη της ΤΥΠΑ,

όπου παρουσιάστηκαν εκτενώς τα προβλήματα των υποδομών της Σχολής.







Επίσκεψη στον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πανοσ. Αρχιμ. π. 

Βαρνάβα με σκοπό την αναβάθμιση του λειτουργικού και πνευματικού έργου των 

Πανεπιστημιακών Ι. Ναών Καπνικαρέα και Αγ. Αντίπα στην Οδοντιατρική.



Επίσκεψη στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2020



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ



Ο διάδρομος προς το 

Αμφιθέατρο

του Τμήματος Κοινωνικής 

Θεολογίας και 

Θρησκειολογίας ΤΩΡΑ.



Ο διάδρομος που οδηγεί 

στο Β΄ Αμφιθέατρο πλήρως 

ανακαινισμένος.





Ο 2ος όροφος μετά το πέρας των εργασιών ανακαίνισης.



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2020



Η άνω είσοδος της Σχολής ΠΡΙΝ.



Η επικίνδυνη για την ασφάλεια των προσερχομένων 

άνω είσοδος της Σχολής ΠΡΙΝ.





Το εσωτερικό της άνω εισόδου της Σχολής ΠΡΙΝ. 



Ο χώρος παραπλεύρως της Βιβλιοθήκης ΠΡΙΝ.



Ο ίδιος χώρος μετά την ανακαίνιση ΤΩΡΑ.



Στιγμιότυπο από την 

ανακαίνιση της κάτω 

εισόδου της Σχολής.



Η ανακαινισμένη κάτω είσοδος της Σχολής. (Δεξιά διακρίνεται το διάγραμμα, που 

κατατοπίζει τον επισκέπτη για τη χωροταξική διάταξη και αριστερά στο βάθος η με 

φωτοκύτταρο φωτιζόμενη αγιογραφία).



Η πρόσοψη της Σχολής, 

εξωραϊσμένη με την 

ανακατασκευασμένη 

επιγραφή.



Απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν σχετικής πρότασης του Κοσμήτορα,

για τη διεξαγωγή συνεδρίου για τα 200 έτη Παλιγγενεσίας. Το Συνέδριο

θα πραγματοποιηθεί 4-7 Νοεμβρίου 2021.



Συγκρότηση της κατά το νόμο τριμελούς επιτροπής διαχείρισης της

πανδημίας (Covid 19), αποτελούμενης από την Επόπτρια του κτηρίου Αν.

Καθηγήτρια κ. Βασιλική Σταθοκώστα, την Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος

Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ιατρό Κα Μαρία

Βασιλειάδου και τον επόπτη κ. Θωμά Λιάπη.



Δημιουργία σημείων διάθεσης αντισηπτικού στους χώρους της Σχολής. 



Δημιουργία στη Σχολή, με πρωτοβουλία της Αν. Καθηγήτριας Κας 

Μαρίας Βασιλειάδου, του πρώτου ιατρείου covid στο ΕΚΠΑ.



Με τη συνδρομή των ανωτέρω, της Γραμματείας και των υπαλλήλων της Κοσμητείας 

προετοιμάστηκαν οι χώροι διδασκαλίας και της Βιβλιοθήκης με την τοποθέτηση 

ειδικής σήμανσης και την προμήθεια του απαραίτητου υγεριονομικού υλικού.









ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2020



Προμήθεια οκτώ (8) νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη Βιβλιοθήκη της Σχολής 

με σκοπό την ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και της έρευνας 

(δωρεά Ι. Μ. Βατοπαιδίου).



Απόφαση της 

Κοσμητείας, κατόπιν 

σχετικής πρότασης του κ. 

Κοσμήτορα, για την 

έκδοση αφιερωματικού 

τόμου προς τιμής του 

Οικουμενικού Πατριάρχη 

κ. Βαρθολομαίου με 

αφορμή τη συμπλήρωση 

30 ετών Πατριαρχείας στο 

θρόνο της 

Κωνσταντινουπόλεως.



Σύσταση Επιτροπής Διεθνών Σχέσων, με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ της Σχολής, 

με σκοπό την προαγωγή των διεθνών εκπαιδευτικών σχέσεων 

και την ανάπτυξη δεσμών μετά των αλλοδαπών φοιτητών μας, 

οι οποίοι δύνανται να καταστούν πρεσβευτές της Σχολής μας.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2020



























ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2021





Ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης στο χώρο του Βιβλικοαρχαιολογικού

Μουσείου, η οποία αφορά στη διαμόρφωση δύο χώρων με την τοποθέτηση

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, νέου πατώματος, ψευδοοροφής, νέας εξωτερικής θύρας

και επιχρωματισμό των επιφανειών.



Τοποθέτηση διαγραμμάτων στην κεντρική κάτω είσοδο και σε κάθε όροφο της Σχολής

με σκοπό την αναλυτική πληροφόρηση του επισκέπτη για τη χωροταξική διάταξη των

σημείων διοίκησης, γραμματειακής υποστήριξης, διδασκαλίας, της Βιβλιοθήκης, των

γραφείων των μελών ΔΕΠ κ.ά. 



Τοποθέτηση 

κατατοπιστικού  

διαγράμματος σε κάθε 

όροφο της Σχολής.



Τοποθέτηση νέων καθισμάτων έξω από το Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής, παροχών

φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών και αναβάθμιση του wi-fi. 



Ένα από τα πολλά 

πλέον σημεία, 

έξω από τα αμφιθέατρα 

του 2ου ορόφου,

όπου ο επισκέπτης 

φορτίζει με άνεση 

τις ηλεκτρονικές 

συσκευές του.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2021



Επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη 

με αντικείμενο την ενίσχυση των υποδομών της Σχολής.



Η προετοιμασία των επιφανειών του 2ου ορόφου από την 

ΤΥΠΑ προκειμένου να αγιογραφηθούν.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ



Οι επιφάνειες έτοιμες για την αγιογράφηση, με τα σποτάκια τοποθετημένα από τον 

Ηλεκτρολόγο της Σχολής κ. Γεώργιο Παλαιοπάνο.



Η μεγάλη επιφάνεια μπροστά από το Κεντρικό Αμφιθέατρο ολοκληρωμένη.



Ο πλήρως ανακαινισμένος και αγιογραφημένος 

χώρος μπροστά από το Κεντρικό Αμφιθέατρο.



Η είσοδος στο Κεντρικό Αμφιθέατρο ΠΡΙΝ.



Η είσοδος στο Κεντρικό Αμφιθέατρο ΤΩΡΑ.



Η κάλυψη με γυψοσανίδες των επιφανειών εκατέρωθεν της Γραμματείας από την 

Τεχνική Υπηρεσία του ΕΚΠΑ προκειμένου να αγιογραφηθούν.



Η άνω είσοδος της Σχολής, 

έμπροσθεν της Γραμματείας και της Βιβλιοθήκης, αγιογραφημένη.



Η αισθητικά αναβαθμισμένη είσοδος στη Γραμματεία της Σχολής 

(έργο Γεωργίου Κόρδη και της ομάδας ΩΧΡΑ).



ΜΑΡΤΙΟΣ  2021



Ενίσχυση της Γραμματείας του Τμήματος Θεολογίας με δύο νέα στελέχη.



Ανανέωση της επίπλωσης της Κοσμητείας στο πρότυπο 

των λοιπών δημοσιών Ιδρυμάτων.



Ο ανανεωμένος χώρος της Κοσμητείας.



Ανανέωση της επίπλωσης του χώρου υποδοχής της Κοσμητείας. 



Απόφαση της

Επιστημονικής Επιτροπής

για μεταφορά του

Συνεδρίου “Η Ορθόδοξη

Θεολογία στον 21 αιώνα.

Προκλήσεις και

προοπτικές” το Σεπτέμβριο

του 2022 ευελπιστώντας

στην επικράτηση

καλύτερων συνθηκών

τέλεσής του λόγω

πανδημίας. Ταυτόχρονα

έκδοση νέου κωδικού

έργου, για την έννομη

μεταφορά χρημάτων στον

ανωτέρω κωδικό έργου και

την αξιοποίησή τους

αποκλειστικά για τις

ανάγκες του Συνεδρίου.



ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2021



Σύσταση Αποκεντρωμένης Μονάδας του ΕΛΚΕ στη Θεολογική Σχολή με σκοπό την

ενίσχυση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ. 

Διάθεση μίας υπαλλήλου αποκλειστικά για τις ανάγκες των μελών της Σχολής. 



Ενίσχυση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

με νέα θέση ΕΔΙΠ κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου. 



ΜΑΪΟΣ  2021



Προμήθεια και τοποθέτηση 

νέων ερμαρίων στη 

Βιβλιοθήκη της Σχολής.



Επίσκεψη του Πρωθυπουργού 

του Μαυροβουνίου κ. Ζράβκο 

Κριβοκάπιτσ στον Ι. Ναό των 

Εισοδίων της Θεοτόκου 

(Καπνικαρέα).



ΙΟΥΝΙΟΣ  2021



Έκδοση των Πρακτικών του 

Συνεδρίου «Άγιος Κοσμάς ο 

Αιτωλός – 240 χρόνια από το 

μαρτύριό του (1779-2019).



Αποστολή επιστολής προς την

Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών και

τις Ι. Μητροπόλεις της

Εκκλησίας της Ελλάδος για 

την ενίσχυση της έκδοσης της

Επετηρίδας της Σχολής, η

οποία εκκρεμεί από το 2016. 

Απόφαση της Κοσμητείας για 

την έκδοση νέου κωδικού

έργου στον ΕΛΚΕ, ο οποίος θα 

καλύπτει τις πάγιες κατ’ έτος

ανάγκες για την έκδοση της

Επεπτηρίδας.

(Συγκεντρωθέν ποσόν μέχρι 

τούδε 7.950 ΕΥΡΩ)



ΙΟΥΛΙΟΣ  2021



Επίσκεψη στον Οικουμενικό

Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο με 

αντικείμενο τη ρύθμιση των

λεπτομερειών της επίσημης

παρουσίασης του τιμητικού

τόμου στις 23 Νοεμβρίου. 



Απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν σχετικής παρέμβασης, για ένταξη του Κεντρικού

Αμφιθεάτρου της Σχολής στα άμεσα προς εκτέλεση έργα του ΕΚΠΑ.



Απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν σχετικής παρέμβασης, 

για ανακαίνιση του υπαίθριου Αμφιθεάτρου της Σχολής

προκειμένου να φιλοξενήσει τις τελετές αποφοίτησης του ΕΚΠΑ εν μέσω πανδημίας.



Έναρξη των εργασιών ανακαίνισης του υπαίθριου Αμφιθεάτρου της Σχολής. 



Ευχαριστώ θερμά

Τα μέλη της Κοσμητείας:

Σεβ. Μητροπολίτη Κρήνης κ. Κύριλλο, Καθηγητή, 

Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Ιωάννα Στουφή Πουλημένου, Καθηγήτρια, Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας

Σωτήριο Δεσπότη, 

Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο, 

Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Θωμά Ιωαννίδη, Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας

Δημήτριο Μόσχο, Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας

Μαρίνα Κολοβοπούλου,  Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας

Νικόλαο Ξιώνη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας

Ευαγγελία Βουλγαράκη, ΕΔΙΠ  του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Αθανασία Σιλβέστρου, ΕΤΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Την Επόπτρια του κτηρίου Βασιλική Σταθοκώτσα, 

Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος  Θεολογίας

Τη Γραμματέα και το λοιπό προσωπικό της Θεολογικής Σχολής



Σας ευχαριστώ θερμά

Χρήστος Γ. Καραγιάννης

Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ


