ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)

www.uoi.gr
http://dikeppee.uoi.gr

Ιωάννινα 2011

2

Γνωρίστε το

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
(β’ έκδοση)

3

Πρυτανεία
Τριαντάφυλλου Α.Δ. Αλµπάνη (2010-2014)

Διοικητικό Συµβούλιο ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
Πρόεδρος
Γεώργιος Δ. Καψάλης, Αντιπρύτανης
Μέλη
Αθανάσιος Αγγέλου, Κοσµήτορας Φιλοσοφικής Σχολής
Πολυξένη Παγγέ, Κοσµήτορας Σχολής Επιστηµών Αγωγής
Αλέξανδρος Αλεξάκης, Πρόεδρος του Τµήµατος Φιλολογίας
Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Τµήµατος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας
Βασίλειος Κούτρας, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών
Ιωάννης Λώλος, Πρόεδρος του Τµήµατος Ιστορίας Αρχαιολογίας
Αναστάσιος Μικρόπουλος, Πρόεδρος του Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης
Αθανάσιος Χρήστου, Πρόεδρος του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης

Σχεδιασµός–Επιµέλεια–Ηλεκτρονική επεξεργασία
Ναταλία Ν. Παπαστεργίου, Γραµµατέας ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.

4

Περιεχόµενα
Χαιρετισµός της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Η πόλη των Ιωαννίνων
Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
(ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.) ‘Σταύρος Νιάρχος’
 Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)
o Η αποστολή του
o Σε ποιους απευθύνεται το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
o Η Διοίκηση του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
o Διοικητικές δοµές
o Επιστηµονικό και Διδακτικό προσωπικό
o Προγράµµατα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού
o Περιεχόµενο µαθηµάτων
o Ενδεικτική βιβλιογραφία στη βιβλιοθήκη του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
o Βεβαιώσεις παρακολούθησης µαθηµάτων και πιστοποιητικά συµµετοχής
o Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. ως επίσηµο εξεταστικό κέντρο κρατικής Πιστοποίησης της
Ελληνοµάθειας
o Εκπαιδευτικά προγράµµατα του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. που έχουν υλοποιηθεί (1996-2011)
o Πρόεδροι, Διατελέσαντα µέλη Διοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.,
Γραµµατείς, Διατελέσαντες Ε.Υ./Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
o Θέµατα µέριµνας των σπουδαστών του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
o Διαµονή και χορήγηση ειδικού δελτίου µειωµένου εισιτηρίου (πάσο)
o Υγειονοµική περίθαλψη και συµβουλευτικές υπηρεσίες
o Δικαιολογητικά εγγραφής - Δίδακτρα
o Γενικές πληροφορίες-στατιστικά στοιχεία
 Ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό
o Χρήσιµες πληροφορίες
o Οδικός χάρτης της Ελλάδος





σελίδες
7
11
13
14
17
17
18
18
19
22
24
31
35
37
38
39
43
46
46
47
48
51
56
58
60

5

Εµβληµατικό γλυπτό δηµιούργηµα του καλλιτέχνη Θεόδωρου Παπαγιάννη στην είσοδο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
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Χαιρετισµός της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
- Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
έχει διαγράψει ήδη µία εικοσαετή διαδροµή προσφοράς στον τοµέα της διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας, καθώς και του ελληνικού πολιτισµού. Ένας µεγάλος αριθµός σπουδαστών από
χώρες όλων των ηπείρων επισκέπτονται κάθε χρόνο το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., γνωρίζοντας από κοντά το
Πανεπιστήµιό µας, την πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και ευρύτερα την Ήπειρο και τον πολιτισµό της.
- Το Πανεπιστήµιό µας αναγνωρίζοντας τη σηµασία που έχει η συγκεκριµένη δράση βελτιώνει συνεχώς τις
υπηρεσίες που προσφέρει στους σπουδαστές τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο γενικότερων
υποδοµών.
- Το διδακτικό προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από εκπαιδευτικούς που διαθέτουν εξειδικευµένες
σπουδές και πολύχρονη εµπειρία και οι οποίοι αποτελούν εγγύηση για την επίτευξη υψηλών διδακτικών
και εκπαιδευτικών στόχων.
- Λαµβάνοντας υπόψη το νέο πολυπολιτισµικό περιβάλλον, το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισµού προβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό
στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας διαχρονικές πανανθρώπινες αρχές και αξίες.
- Ο συγκεκριµένος Οδηγός περιλαµβάνει ένα πλήθος πληροφοριών που αναφέρονται στην αποστολή και
τους στόχους του Κέντρου, καθώς και στις ποικίλες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που
αυτό έχει αναπτύξει κατά τη διαδροµή της λειτουργίας του.

Ο Πρύτανης

Οι Αντιπρυτάνεις

Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλµπάνης

Γεώργιος Δ. Καψάλης
Ισαάκ Η. Λαγαρής
Βενετσάνος Γ. Μαυρέας
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Ευχαριστίες
Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. εκφράζει τις ευχαριστίες του για την πολύτιµη συνδροµή και την αγαστή συνεργασία προς:
τα ΙΔΡΥΜΑΤΑ
- Ίδρυµα ‘Σταύρος Νιάρχος’, http://www.snf.org
- Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), http://www.iky.gr
- Ίδρυµα Αποκαταστάσεως Οµογενών εξ Αλβανίας ‘Ιωάννη Λάτση’, http://www.latsis-iaoa.gr
- Ριζάρειο Ίδρυµα, http://www.rizarios.gr
τους ΦΟΡΕΙΣ
- Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, http://www.ypepth.gr
- Υπουργείο Εξωτερικών, http://www.mfa.gr
- Υπουργείο Οικονοµικών, http://www.mnec.gr
- Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, http://www.neagenia.gr
- Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), http://www.greeklanguage.gr
- Ειδική Γραµµατεία Παιδείας Οµογενών και Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, http://www.eomogeneia.cti.gr
- Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Ηπείρου, http://www.epirus.gov.gr
- Νοµαρχία Ιωαννίνων, http://www.nomioan.gr
- Νοµαρχία Πρέβεζας, http://www.preveza.gr
- Νοµαρχία Θεσπρωτίας, http://www.thesprotia.gr
- Δήµο Ιωαννιτών, http://www.ioannina.gr
- Δήµο Φαναρίου, http://www.dimosfanariou.gr
- Δήµο Κόνιτσας, http://www.konitsa.gr
- Δήµο Σαγιάδας, http://www.sagiada.gr
την ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
- Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού, http://www.sae.gr
- Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, http://www.ggae.gr
- Πανηπειρωτική Οµοσπονδία Ευρώπης, http://www.panipirotiki.de/
- Παγκόσµιο Συµβούλιο Απόδηµων Ηπειρωτών, http://www.sae.gr
- Παµµακεδονική Οµοσπονδία Βορείου Αµερικής
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τα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
- University of Washington, http://www.hcde.washington (Seattle, USA)
- Κρατικό Πανεπιστήµιο Ανθρωπιστικών Σπουδών Μαριούπολης (Ουκρανία)
- Πανεπιστήµιο Αυλώνας (Αλβανία)
- Πανεπιστήµιο Αργυροκάστρου (Αλβανία)
- Πανεπιστήµιο Τιράνων (Αλβανία)
- Πανεπιστήµιο Νις (Σερβία)
- Πανεπιστήµιο Τιφλίδας (Γεωργία)
τους ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
- Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, http://www.uhi.gr
- Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων ‘Χατζηκώστα’, http://www.gni-hatzikosta.gr
- Γενικό Νοσοκοµείο Πρέβεζας, http://www.prevezahospital.gr
- Γενικό Νοσοκοµείο Φιλιατών, http://www.vres.gr
- Κέντρο Υγείας Κόνιτσας
- Κέντρο Υγείας Καναλακίου, http://www.1706.syzefxis.gov.gr
- Κέντρο Υγείας Ηγουµενίτσας, http://wikimapia.org
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Άποψη του Κάστρου και της λίµνης Παµβώτιδας της πόλης των Ιωαννίνων
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Η πόλη των Ιωαννίνων
Τα Ιωάννινα είναι πρωτεύουσα του Νοµού Ιωαννίνων, αλλά και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της
Ηπείρου. Η πόλη είναι κτισµένη σε υψόµετρο 480 µέτρων και έχει αναπτυχθεί στις παρυφές της λίµνης
Παµβώτιδας, η οποία είναι και το κόσµηµα της πόλης. Βρίσκεται σε απόσταση 440 χιλιοµέτρων βορειοδυτικά
της Αθήνας και 280 χιλιοµέτρων νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης.
Το κάστρο του Αλή Πασά, το νησάκι της Κυρα-Φροσύνης, το µαντείο της Δωδώνης, αλλά και το σύγχρονο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, αποτελούν σηµεία αναφοράς της πόλης η οποία συνδυάζει την παραδοσιακή
αισθητική µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα, το ιστορικό παρελθόν και το γεωφυσικό πλούτο µε την
τεχνολογική ανάπτυξη.
Στο νησάκι των Ιωαννίνων, ένα από τα ελάχιστα κατοικούµενα νησιά λίµνης στον κόσµο, µπορεί κανείς να
επισκεφθεί τα βυζαντινά µοναστήρια για να θαυµάσει την αρχιτεκτονική τους, καθώς και την ιδιαίτερη
τεχνοτροπία στις τοιχογραφίες τους. Στο νησάκι βρίσκεται και το σπίτι ύστατο καταφύγιο του Αλή Πασά.
Ο θρύλος του, άρρηκτα δεµένος µε την τραγική µοίρα της Κυρα-Φροσύνης, ζωντανεύει στις όχθες της λίµνης,
στα στενά δροµάκια του µεσαιωνικού κάστρου της πόλης, καθώς και στην ακρόπολη, όπου βρίσκονται ο
τάφος και το σεράι του, σήµερα Βυζαντινό Μουσείο.
Η πόλη των Ιωαννίνων φηµίζεται για τα παραδοσιακά εργαστήρια ασηµουργίας και χρυσοχοΐας, τα οποία
άνθισαν στο παρελθόν και ήταν διάσηµα σε Ανατολή και Δύση. Πολλά από αυτά λειτουργούν µέχρι και
σήµερα.
Στο αρχαιολογικό µουσείο Ιωαννίνων υπάρχουν τα ευρήµατα-µάρτυρες της ανθρώπινης παρουσίας και
δράσης στην Ήπειρο από την παλαιολιθική εποχή έως και τα ρωµαϊκά χρόνια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα
εκθέµατα από τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, εκεί όπου βρισκόταν το αρχαιότερο µαντείο του
ελληνικού κόσµου.
Τη σύγχρονη ανάπτυξη και εξέλιξη της πόλης εκφράζει η πρόοδος στις τέχνες και τα γράµµατα, το εµπόριο
και τον τουρισµό. Την πρόοδο αυτή επισφραγίζουν έργα υποδοµής και ανάπτυξης όπως είναι: το αεροδρόµιο
‘Βασιλεύς Πύρρος’, το Ναυταθλητικό Κέντρο, ο σύγχρονος αυτοκινητόδροµος ‘Εγνατία’ Οδός, τα νοσοκοµεία
της πόλης κ.λπ. Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µε την πλούσια ερευνητική και τεχνολογική δράση του, καθώς
και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, αποτελούν αρωγούς της σύγχρονης πορείας και
ανάπτυξης της πόλης των Ιωαννίνων.
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Άποψη της Πανεπιστηµιούπολης
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Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
από το 1970. Σήµερα είναι εγκαταστηµένο σε µία έκταση 3.300 στρεµµάτων στην περιοχή της Δουρούτης και
απέχει 6 χιλιόµετρα από το κέντρο της πόλης. Η Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων, η µεγαλύτερη σε έκταση
στην Ελλάδα, καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές της ανάγκες σε κτηριακά συγκροτήµατα συνολικού
εµβαδού 245.000 τ.µ. Οι αίθουσες διδασκαλίας, τα φοιτητικά και ερευνητικά εργαστήρια, η κεντρική
βιβλιοθήκη, το συνεδριακό κέντρο, οι φοιτητικοί ξενώνες και το φοιτητικό εστιατόριο είναι σχεδιασµένα και
εξοπλισµένα σύµφωνα µε τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.
Στο µισό περίπου αιώνα λειτουργίας του, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µε τα επιτεύγµατά του στους τοµείς
της διδασκαλίας και της έρευνας έχει επιτύχει την ακαδηµαϊκή αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σύγχρονα Πανεπιστήµια της χώρας. Σήµερα το Ίδρυµα έχει 5 Σχολές και
17 Τµήµατα, στα οποία φοιτούν 15.464 προπτυχιακοί φοιτητές. Στα περισσότερα Τµήµατα λειτουργούν
οργανωµένα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε περίπου 1.500 µεταπτυχιακούς φοιτητές και 2.300
υποψήφιους διδάκτορες.
Την Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων κοσµεί η φυσική οµορφιά του δάσους της Δουρούτης, καθώς και το
Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, κτισµένο το 18ο αι., το οποίο έχει αναστηλωθεί και χρησιµοποιείται ως
Κέντρο Πολιτισµού και ξενώνας επισκεπτών του Πανεπιστηµίου.

Κέντρο Πολιτισµού Μονής Περιστεράς-Δουρούτης (Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου)
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Το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.) ‘Σταύρος Νιάρχος’
Στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων λειτουργεί από το 2005 το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.) ‘Σταύρος Νιάρχος’, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του οποίου
κατασκευάστηκαν µε την ευγενική χορηγία ύψους € 6.236.243 του Κοινωφελούς Ιδρύµατος ‘Σταύρος Νιάρχος’
µε σκοπό την υποστήριξη δράσεων για την ενίσχυση, προώθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας,
παιδείας και παράδοσης.
Για την υλοποίηση των στόχων του το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης οργανώθηκε ώστε να πληροί τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές και να λειτουργεί µε όλη την
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή.
Στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. που εγκαινιάστηκε το 2005 στεγάζονται και λειτουργούν:
x
x
x

το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)
το Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας και Διαµονής
το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, ο κύριος Σπύρος Νιάρχος, οι αντιπρυτάνεις κ.κ. Ι. Γεροθανάσης, Ν. Αγνάντη και
Χ. Μασσαλάς στα εγκαίνια του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. (21.02.2005)
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Παράλληλα µε τις µόνιµες δράσεις που υλοποιούνται τόσο από πλευράς ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., όσο και από πλευράς
Κ.Ε.Κ., το ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. αποτελεί κύριο πόλο έλξης και για άλλες επιστηµονικές και ερευνητικές
δραστηριότητες, όπως πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, σεµινάρια, εκθέσεις, συνεργασίες, εξετάσεις κ.λπ. Η
ίδρυση του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. έδωσε τη δυνατότητα στο Πανεπιστήµιο να συνεργαστεί µε το Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.), το οποίο στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσει κάνει χρήση των χώρων του
ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.
Υπεύθυνη του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.: 2007 - 2010 η κα Γεωργία Ασίκογλου,
2010 - 2010 η Δρ. Όλγα Βαρτζιώτη

Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας, Παράδοσης και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ‘Σταύρος Νιάρχος’

Διαθέσιµοι χώροι, όπου πληρούνται και οι προδιαγραφές για ΑΜΕΑ:
x
x
x
x
x
x
x

10 αίθουσες διδασκαλίας συνολικής χωρητικότητας 184 ατόµων
βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο
3 εργαστήρια Η/Υ µε 42 Η/Υ
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 60 ατόµων
αµφιθέατρο 250 ατόµων
υποστηρικτική αίθουσα αµφιθεάτρου
οικία φύλακα και θυρωρείο-χώρος υποδοχής µε φύλαξη σε
24/ωρη βάση

x
x
x
x
x
x
x
x

5 γραφεία διοίκησης
αίθουσα συνεδριάσεων
44 δίκλινα δωµάτια φιλοξενίας σπουδαστών
κυλικείο-καφετέρια
υπαίθριο θέατρο
2 ανελκυστήρες
2 εσωτερικές σκάλες
αποθηκευτικοί χώροι
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Η Ελληνική γλώσσα
Όταν κάποτε φύγω από
τούτο το φως
θα ελιχθώ προς τα πάνω
όπως ένα
ρυάκι που μουρμουρίζει
Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα
στους γαλάζιους δρόμους
συναντήσω αγγέλους
θα τους μιλήσω ελληνικά
επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες
«μιλάνε μεταξύ τους με
μουσική»
Νικηφόρος Βρεττάκος
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Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)
Η αποστολή του

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) ιδρύθηκε επί Πρυτανείας
Δηµητρίου Γλάρου, µε την υπ’αριθµόν 755/9.02.1995 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
και διέπεται από Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.

†Δηµήτριος Γλάρος
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
1988-1991 και 1994-1997

Κύρια αποστολή του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. είναι η προβολή της ελληνικής παράδοσης, ιδιαίτερα της τοπικής, καθώς
και η γνωριµία µε τις παραδόσεις άλλων χωρών µέσα από τη διδασκαλία και προώθηση του ελληνικού
πολιτισµού και της ελληνικής γλώσσας καθώς και η κάλυψη εκπαιδευτικών/ερευνητικών αναγκών σε σχέση
µε την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της ελληνόφωνης παιδείας και του ελληνικού πολιτισµού εντός και
εκτός των συνόρων. Για το λόγο αυτό αναπτύσσει δράσεις που στοχεύουν:
στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού και των διαχρονικών αξιών του,
στη διαπολιτισµική επαφή των λαών, µε σεβασµό στην ετερότητα και τη διαφορετικότητα των λαών,
στη σύσφιξη και διατήρηση των δεσµών µε τους Έλληνες της Οµογένειας,
στην ενίσχυση και τον εµπλουτισµό της διδακτικής µεθοδολογίας µε την υλοποίηση σεµιναριακών
κύκλων για την ελληνική ως ξένη, ψυχοπαιδαγωγικού, διδακτικού και γλωσσολογικού περιεχοµένου,
x στην οργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων µε θέµα τη διδακτική της γλώσσας και του πολιτισµού,
x στο σχεδιασµό διδακτικού υλικού και γλωσσικών εγχειριδίων εκµάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/
ξένης γλώσσας,
x στη λειτουργία παραρτηµάτων µε σκοπό τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και σε
άλλες περιοχές της Ηπείρου, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
και σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές.
x
x
x
x
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Σε ποιους απευθύνεται το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.









φοιτητές ευρωπαϊκών προγραµµάτων ανταλλαγών Socrates/Erasmus, LdV κ.λπ.,
αλλοδαπούς προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Ι.,
αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες και µεταδιδακτορικούς ερευνητές του Π.Ι.,
φοιτητές Πανεπιστηµίων του εξωτερικού, τα οποία έχουν συνάψει Πρωτόκολλα ακαδηµαϊκής
συνεργασίας µε το Π.Ι.,
αλλοδαπούς υποτρόφους του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ),
φοιτητές Ανώτατων Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων του εξωτερικού µε έδρα στις Ελληνικές Σπουδές,
αλλοδαπούς που διαµένουν στην Ελλάδα για τους οποίους η Πιστοποίηση της Ελληνοµάθειας αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας,
άτοµα ενήλικα, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, που αγαπούν την ελληνική γλώσσα και
τον ελληνικό πολιτισµό.

Η Διοίκηση του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
Η διοίκηση ασκείται από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
 τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, και µέλη:
 τον Κοσµήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής,
 τον Κοσµήτορα της Σχολής Επιστηµών Αγωγής,
 τον Πρόεδρο του Τµήµατος Φιλολογίας,
 τον Πρόεδρο του Τµήµατος Ιστορίας Αρχαιολογίας,
 τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης,
 τον Πρόεδρο του Τµήµατος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας,
 τον Πρόεδρο του Τµήµατος Νηπιαγωγών,
 τον Πρόεδρο του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης
Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ίση µε τη θητεία τους στα αντίστοιχα
πανεπιστηµιακά όργανα (Πρυτανεία, Κοσµητεία και Προεδρία Τµήµατος).
Αρµόδια της τήρησης των πρακτικών του ΔΣ είναι η Γραµµατέας του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., η οποία ορίζεται µε
απόφαση Πρυτανικού Συµβούλιου και Πρυτανική Πράξη. Αναλαµβάνει τη διερεύνηση και διεκπεραίωση των
ενεργειών και την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ.
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Διοικητικές δοµές
Την εύρυθµη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. στηρίζουν ο/η προϊστάµενος/η και τα µέλη των ακόλουθων
διοικητικών δοµών:

ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.

Διοικητικό
Συµβούλιο

Προϊστάµενος/η

Τµήµα Διοίκησης

Τµήµα Εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκη

Τµήµα Διοικητικής
Μέριµνας & Διαµονής

Εργαστήριο οπτικοακουστικών μέσων

Οργανόγραµµα Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού
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Το Διοικητικό και Εκπαιδευτικό προσωπικό του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. στελεχώνεται από:




3 µόνιµους υπαλλήλους,
3 συµβασιούχους,
35 ωροµίσθιους διδάσκοντες οι οποίοι παρέχουν εκ περιτροπής διδακτικό έργο (µε σύµβαση ανάθεσης
έργου στο πρόγραµµα).

Για την ανάληψη και υλοποίηση των προγραµµάτων του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., τα επί µέρους γραφεία
αναλαµβάνουν τις ακόλουθες δράσεις:

Διοίκηση
x Υποβολή προτάσεων και προϋπολογισµού προς τους αρµόδιους φορείς.
x Συµβάσεις µε φορείς χρηµατοδότησης, υλοποίηση προγραµµάτων, οικονοµική διαχείριση και
απολογισµοί.
x Υποδοχή σπουδαστών.
x Τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου.
x Συνεργασία µε ιδρύµατα, φορείς, Οµογένεια.
x Συνεργασία µε υπηρεσίες του Π.Ι. (Πρυτανεία, Δηµόσιες Σχέσεις, Επιτροπή Ερευνών, Εταιρεία
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Π.Ι.).
x Συνεργασία µε Επιστηµονικούς Υπευθύνους και µέλη ΔΕΠ.
x Δηµόσιες Σχέσεις, οργάνωση εορτών, εκδηλώσεων.
x Παροχή βεβαιώσεων υποβολής δικαιολογητικών για κάθε νόµιµη χρήση.
x Παροχή βεβαιώσεων φοίτησης.
x Παροχή βεβαιώσεων πιστοποιητικών συµµετοχής.
x Επεξεργασία ερωτηµατολογίων αξιολόγησης. Στατιστικά στοιχεία.
x Δελτία Τύπου και προβολή των δράσεων του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
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Εκπαίδευση
x Σπουδές, περιεχόµενο µαθηµάτων.
x Ενισχυτική διδασκαλία των σπουδαστών του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
x Διδακτικό υλικό / Ερευνητικό έργο.
x Σεµινάρια επιµόρφωσης, ηµερίδες, συνέδρια.
x Ενηµέρωση για το νοµοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης.
x Ενηµέρωση του ΔΣ για εκπαιδευτικά θέµατα.
x Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας.
x Συνεργασία µε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ).
Βιβλιοθήκη
x Αναγνωστήριο.
x Δανεισµός διδακτικού υλικού.
x Καταλογογράφηση βιβλίων.
x Παραγγελίες βιβλίων.
Εργαστήριο οπτικοακουστικών µέσων
x Διδασκαλία της Ελληνικής µε τη χρήση των ψηφιακών προγραµµάτων «Φιλογλωσσία» και
«Λογοµάθεια».
x Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας & Διαµονής
x Οργάνωση και διαχείριση διάθεσης χώρων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστηµίου.
x Οργάνωση φιλοξενίας επιστηµονικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.
x Διαχείριση διαµονής σπουδαστών του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. στον Ξενώνα (44 δωµάτια, 88 κλίνες) και στις
Φοιτητικές Κατοικίες Φιλοξενίας (61 δωµάτια, 76 κλίνες)
x Επιστασία έργων συντήρησης και καθαριότητας των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων.
x Σύνταξη ενηµέρωση και αποστολή πληροφοριακού υλικού και οδηγιών άφιξης για νέους
φιλοξενούµενους
x Οικονοµική διαχείριση- δηµιουργία στατιστικών
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Επιστηµονικό και Διδακτικό προσωπικό
Την επιστηµονική ευθύνη των προγραµµάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. φέρουν µέλη ΔΕΠ
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Για κάθε πρόγραµµα του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., µετά από ανοιχτή πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ορίζεται µε απόφαση του ΔΣ ένας επιστηµονικός υπεύθυνος/συντονιστής
εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος, κατά την πορεία του προγράµµατος, ενηµερώνει τους διδάσκοντες για την
εκπαιδευτική διαδικασία, για ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας και παιδαγωγικής πρακτικής. Ο
επιστηµονικός υπεύθυνος του εκάστοτε προγράµµατος προσκαλεί άλλα µέλη ΔΕΠ να πραγµατοποιήσουν
διαλέξεις σχετικά µε την ελληνική τέχνη, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό, διαµορφώνει το
πρόγραµµα των διαλέξεων, σχεδιάζει το πρόγραµµα ξενάγησης και περιήγησης των σπουδαστών σε
µουσεία, ιστορικούς τόπους και µνηµεία των Ιωαννίνων, καθώς και της ευρύτερης περιοχής, και τέλος
προγραµµατίζει εκδροµές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα στην Ήπειρο, αλλά και σε άλλες
ιστορικές περιοχές της Ελλάδας. Οι διδάσκοντες συνεργάζονται µε τον επιστηµονικό υπεύθυνο σε ζητήµατα
εκπαιδευτικού χαρακτήρα και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία µαζί του.
Το επί συµβάσει διδακτικό προσωπικό των προγραµµάτων του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. προσλαµβάνεται µετά από
ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και γραπτές εξετάσεις σε θέµατα που αφορούν τη διδασκαλία
της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Οι διδάσκοντες είναι πτυχιούχοι των φιλοσοφικών σχολών της
χώρας, διαθέτουν σχεδόν στο σύνολό τους µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενίοτε δε και διδακτορικό τίτλο.
Κατά την ολοκλήρωση του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράµµατος αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των
διδασκόντων στην εκπαιδευτική και διδακτική πράξη και ο βαθµός συνέπειας των διδασκόντων στην τήρηση
του ωρολόγιου προγράµµατος.
Το διδακτικό προσωπικό προβαίνει σε ενισχυτική διδασκαλία κατά τις απογευµατινές ώρες στην Βιβλιοθήκη
του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., όταν κριθεί αναγκαίο. Τέλος το διδακτικό προσωπικό αναλαµβάνει τη συνοδεία των
σπουδαστών σε εκπαιδευτικές περιηγήσεις και ξεναγήσεις τοπικού και µη χαρακτήρα.
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Συνάντηση επιστηµονικού, διδακτικού προσωπικού και σπουδαστών µε τις πρυτανικές αρχές του Π.Ι.
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Προγράµµατα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού
Κατηγορίες προγραµµάτων:
1. Πάγια εκπαιδευτικά προγράµµατα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
2. Εκπαιδευτικά προγράµµατα βάσει πρωτόκολλων συνεργασίας µε ακαδηµαϊκούς φορείς & ιδρύµατα
και δράσεις αποκέντρωσης.
3. Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από κρατικούς φορείς µετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και κατάθεση προτάσεων.
4. Ειδικά προγράµµατα εντατικής γλωσσικής προετοιµασίας.
5. Ερευνητικά προγράµµατα.
Τα µαθήµατα ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού ακολουθούν το ακαδηµαϊκό έτος και αρχίζουν µε την
έναρξη των χειµερινών προγραµµάτων την 1η Οκτωβρίου ή την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Σύµφωνα µε
το πρόγραµµα, τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται καθηµερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

1. Πάγια εκπαιδευτικά προγράµµατα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. (Οκτώβριος-Μάιος)
x Πρόγραµµα το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές Εrasmus, LdV, υποτρόφους του ελληνικού κράτους και
σε αλλοδαπούς (σπουδαστές µε δίδακτρα) που διαµένουν στην Ελλάδα για τους οποίους η πιστοποίηση
της ελληνοµάθειας αποτελεί απαραίτητο προσόν και βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση τους στην
αγορά εργασίας.
x Οι σπουδαστές υποβάλλουν έντυπο αίτησης συµµετοχής στη γραµµατεία του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. από 1
Σεπτεµβρίου µέχρι και την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος. Υποψηφιότητες συµµετοχής πέραν
της ηµεροµηνίας έναρξης, εξετάζονται κατά περίπτωση.
x Το πρόγραµµα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας καλύπτει όλα τα επίπεδα: αρχαρίων, µεσαίων,
προχωρηµένων.
x Ώρες διδασκαλίας: 9.00-12.00, 3 ώρες/ηµέρα, 15/εβδοµάδα, 60/µήνα, σύνολο διδακτικών ωρών a410.
x Η υλοποίηση διαλέξεων, τα µαθήµατα παραδοσιακού χορού και οι εκπαιδευτικές εκδροµές οργανώνονται
µε βάση τη δυνατότητα συµµετοχής των σπουδαστών σε αυτά.
x Παρέχονται βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών για κάθε νόµιµη χρήση.
x Η φοίτηση των σπουδαστών Erasmus στο πρόγραµµα κατοχυρώνεται µε ECTS.
x Εαρινό τµήµα για αρχάριους υλοποιείται από Φεβρουάριο έως Μάιο.
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Διδασκαλία στην αίθουσα

Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. (Ιούλιος)
x Ταχύρρυθµο πρόγραµµα, το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές Εrasmus, LdV, υποτρόφους του ελληνικού
κράτους, αλλοδαπούς που διαµένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (σπουδαστές µε δίδακτρα).
x Οι σπουδαστές υποβάλλουν έντυπο αίτησης συµµετοχής στη γραµµατεία του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. το αργότερο
20 ηµέρες πριν την έναρξη του προγράµµατος (έως 10 Ιουνίου).
x Το πρόγραµµα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας καλύπτει όλα τα επίπεδα: αρχαρίων, µεσαίων,
προχωρηµένων.
x Ώρες διδασκαλίας: 9.00-12.30, 4 ώρες/ηµέρα, 20/εβδοµάδα, 80/µήνα, διδακτικές ώρες στο σύνολο του
προγράµµατος a80.
x Οι σπουδαστές συµµετέχουν στα µαθήµατα, τις διαλέξεις, τα µαθήµατα παραδοσιακού χορού, τις
εκπαιδευτικές εκδροµές, παραδοσιακά πανηγύρια και λοιπές δραστηριότητες.
x Παρέχονται βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών για κάθε νόµιµη χρήση.
x Η φοίτηση των σπουδαστών Εrasmus στο πρόγραµµα κατοχυρώνεται µε ECTS.
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Σπουδαστές του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης και στην Ακρόπολη

2. Εκπαιδευτικά προγράµµατα βάσει πρωτόκολλων συνεργασίας µε ακαδηµαϊκούς φορείς & ιδρύµατα
και δράσεις αποκέντρωσης
Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού για φοιτητές του University of Washington,
Seattle (ΗΠΑ) (Απρίλιος-Μάιος)
x Πάγιο πρόγραµµα µε βάση το πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του
University of Washington.Το πρόγραµµα υλοποιείται από το 2002 και χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από
το Πανεπιστήµιο Washington.
x Το πρόγραµµα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας καλύπτει το επίπεδο αρχαρίων.
x Ώρες διδασκαλίας 9.00-11.00, 2 ώρες/ηµέρα (µε εξαίρεση την Παρασκευή, ηµέρα ηµερήσιας εκπαιδευτικής
εκδροµής), 8/εβδοµάδα, 32/µήνα, σύνολο διδακτικών ωρών a60.
x Η παρουσία των σπουδαστών στα µαθήµατα, τις διαλέξεις, τις εκπαιδευτικές εκδροµές, τα µαθήµατα
παραδοσιακού χορού (12 ώρες) και σε όλες τις δραστηριότητες, είναι υποχρεωτική.
x Η φοίτηση των αµερικανών σπουδαστών στο πρόγραµµα κατοχυρώνεται µε διδακτικές µονάδες σύµφωνα
µε το σύστηµα αξιολόγησης του Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής.
Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού για νέους απόδηµους
Ηπειρώτες (Ιούλιος)
x Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Πανηπειρωτική Οµοσπονδία Ευρώπης και
απευθύνεται σε νέους απόδηµους Ηπειρώτες µε στόχο την επανασύνδεση µε την Πατρίδα. Υλοποιήθηκε
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τον Ιούλιο του 2008, 2009, 2010, τέθηκε υπό την αιγίδα του Παγκοσµίου Συµβουλίου Απόδηµων Ηπειρωτών
και αποφασίστηκε η παγιοποίησή του. Tο πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το ΥΠΕΞ και στηρίζουν
οικονοµικά η Νοµαρχία Ιωαννίνων και το Ίδρυµα ‘Ιωάννη Λάτση’.
x Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στην Πανηπειρωτική Οµοσπονδία Ευρώπης.
x Το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα επίπεδα: αρχαρίων, µεσαίων, προχωρηµένων.
x Ώρες διδασκαλίας 9.00-12.30, 4 ώρες/ηµέρα, 20/εβδοµάδα, 80/µήνα, σύνολο διδακτικών ωρών a80.
x Η παρουσία των σπουδαστών στα µαθήµατα, τις διαλέξεις, τις εκπαιδευτικές εκδροµές και τα µαθήµατα
παραδοσιακού χορού είναι υποχρεωτική.
Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στο παράρτηµα του
ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. στην Αµµουδιά του Νοµού Πρέβεζας (Ιούλιος ή Σεπτέµβριος)
x Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Οικονοµικών κατόπιν έγκρισης της υποβαλλόµενης
προς το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ πρότασης. Το πρόγραµµα στηρίζει οικονοµικά και η Νοµαρχία Πρέβεζας.
Υλοποιείται κάθε χρόνο από το 2002 µε εξαίρεση τα έτη 2004 και 2010.
x Απευθύνεται σε φοιτητές Ανώτατων Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων µε έδρα στις Ελληνικές Σπουδές, η
ενηµέρωση των οποίων γίνεται από τις ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό. Οι υποψήφιοι συµµετέχουν
κατόπιν θετικής εισήγησης του αρµόδιου Καθηγητή του Τµήµατός τους και εφόσον δεν έχει προηγηθεί
στο παρελθόν άλλη συµµετοχή τους στο ίδιο ή σε παρόµοιο αποκεντρωµένο πρόγραµµα.
x Το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα επίπεδα: αρχαρίων, µεσαίων, προχωρηµένων.
x Ώρες διδασκαλίας 9.00-12.30, 4 ώρες/ηµέρα, 20/εβδοµάδα, 80/µήνα, σύνολο διδακτικών ωρών a80.
x Η παρουσία των σπουδαστών στα µαθήµατα, τις διαλέξεις, τις εκπαιδευτικές εκδροµές και τα µαθήµατα
παραδοσιακού χορού (10 ώρες) είναι υποχρεωτική.

Αµµουδιά Νοµού Πρέβεζας

Σπουδαστές του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. σε εκδροµή
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Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στη Σαγιάδα του Νοµού
Θεσπρωτίας (Σεπτέµβριος)
x Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών κατόπιν έγκρισης της υποβαλλόµενης
προς το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ πρότασης. Το πρόγραµµα στήριξε οικονοµικά και η Νοµαρχία Θεσπρωτίας.
Υλοποιήθηκε στη Σαγιάδα το 2009.
x Για τα υπόλοιπα ισχύουν τα προαναφερθέντα του προγράµµατος της Αµµουδιάς.
3. Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από κρατικούς φορείς µετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και κατάθεση προτάσεων.
Πρόγραµµα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (Οκτώβριος-Μάιος)
x Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΙΚΥ και το αναλαµβάνει κάθε χρόνο ένα ελληνικό
Πανεπιστήµιο έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση προτάσεων.
x Η λίστα των σπουδαστών αποστέλλεται από το ΙΚΥ.
x Το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα επίπεδα: αρχαρίων, µεσαίων, προχωρηµένων.
x Ώρες διδασκαλίας: 9.00-12.30, 4 ώρες/ηµέρα (µία ηµέρα διατίθεται για σεµινάρια πολιτισµού ή
εκπαιδευτική δραστηριότητα), 16/εβδοµάδα, 64/µήνα, σύνολο διδακτικών ωρών a450.
x Η παρουσία των σπουδαστών στα µαθήµατα, τις διαλέξεις, τις εκπαιδευτικές εκδροµές, τα µαθήµατα
παραδοσιακού χορού (28 ώρες) και σε όλες τις δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.
x Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. έχει αναλάβει και υλοποιήσει το πρόγραµµα κατά τα έτη 2003-04 (12ο), 2005-06 (14ο), 200708 (16ο), 2008-09 (17ο), 2009-10 (18ο) και 2010-11 (19ο).
Θερινό σεµινάριο ελληνικής γλώσσας και Πολιτισµού για αλλοδαπούς υπηκόους (Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ,
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας) (Ιούλιος)
x Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΙΚΥ και το αναλαµβάνει κάθε χρόνο ένα ελληνικό
πανεπιστήµιο έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση προτάσεων.
x Η επιλογή των σπουδαστών γίνεται µε τη συνεργασία του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ και των Ελληνικών
Πρεσβειών στο εξωτερικό. Η λίστα των σπουδαστών αποστέλλεται από το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ.
x Το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα επίπεδα: αρχαρίων, µεσαίων, προχωρηµένων.
x Ώρες διδασκαλίας 9.00-12.30, 4 ώρες/ηµέρα, 20/εβδοµάδα, 80/µήνα, σύνολο διδακτικών ωρών a80.
x Η παρουσία των σπουδαστών στα µαθήµατα, τις διαλέξεις, τις εκπαιδευτικές εκδροµές και τα µαθήµατα
παραδοσιακού χορού (6 ώρες) είναι υποχρεωτική.
x Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. έχει υλοποιήσει το πρόγραµµα κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 και 2010.
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Σπουδαστές σε αρχαιολογικούς χώρους

Θερινό πρόγραµµα ελληνικής γλώσσας και Πολιτισµού (Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ, Διεύθυνση Διεθνών
Εκπαιδευτικών Σχέσεων) (Αύγουστος ή Σεπτέµβριος)
x Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από το IKY και το αναλαµβάνει κάθε χρόνο ένα ελληνικό
πανεπιστήµιο έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση προτάσεων.
x Η επιλογή των σπουδαστών γίνεται µε τη συνεργασία του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ και των Ελληνικών
Πρεσβειών στο εξωτερικό. Η λίστα των σπουδαστών αποστέλλεται από το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ.
x Το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα επίπεδα: αρχαρίων, µεσαίων, προχωρηµένων.
x Ώρες διδασκαλίας 9.00-12.30, 4 ώρες/ηµέρα, 20/εβδοµάδα, 80/µήνα, σύνολο διδακτικών ωρών a80.
x Η παρουσία των σπουδαστών στα µαθήµατα, τις διαλέξεις, τις εκπαιδευτικές εκδροµές, και τα µαθήµατα
παραδοσιακού χορού (10 ώρες) είναι υποχρεωτική.
x Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. έχει υλοποιήσει το πρόγραµµα κατά τα έτη 2007 στην Κόνιτσα, 2008 και 2009 στο Π.Ι.
4. Ειδικά προγράµµατα εντατικής γλωσσικής προετοιµασίας
EILC (Erasmus Intensive Language Course) (Αύγουστος-Σεπτέµβριος, 6 εβδοµάδες)
x Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Εθνική Μονάδα Συντονισµού (Ίδρυµα
Κρατικών Υποτροφιών) και υλοποιείται στο Π.Ι. από το 2003.
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Η λίστα των σπουδαστών προκύπτει µετά την κατανοµή των φοιτητών Erasmus σε ελληνικά πανεπιστήµια
και αποστέλλεται από το ΙΚΥ.
x Το πρόγραµµα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας καλύπτει κατά κανόνα το επίπεδο αρχαρίων.
x Ώρες διδασκαλίας 9.00-12.30, 4 ώρες/ηµέρα, 20/εβδοµάδα, σύνολο διδακτικών ωρών a120.
x Η φοίτηση των σπουδαστών κατοχυρώνεται µε ECTS.
x Η παρουσία των σπουδαστών στα µαθήµατα, τις διαλέξεις, τις εκπαιδευτικές εκδροµές, τα µαθήµατα
παραδοσιακού χορού (10-12 ώρες) και λοιπές δραστηριότητες, είναι υποχρεωτική.
Στο πλαίσιο των ειδικών προγραµµάτων εντατικής γλωσσικής προετοιµασίας εντάσσονται & προγράµµατα
επιµόρφωσης οµογενών εκπαιδευτικών (π.χ. Επιµορφωτικό σεµινάριο για οµογενείς εκπαιδευτικούς από την
Αυστραλία), το θερινό Washington State Univ., Education Abroad business in Greece Program κ.ά. (σελ. 39-42).
Μετά από σχετικό αίτηµα εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή εκπαιδευτικών οργανισµών του εξωτερικού προς το
ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. παρέχεται επίσης η δυνατότητα υλοποίησης προγράµµατος κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού
έτους µε εξαίρεση το µήνα Ιούνιο. Η διαµόρφωση τµηµάτων καθορίζεται από τον αριθµό συµµετεχόντων
σπουδαστών και το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
5. Ερευνητικά προγράµµατα
Διασυνοριακές συνεργασίες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δράσεων INTERREG II & III µε στόχο τη
διερεύνηση και την ανάδειξη των διαπολιτισµικών στοιχείων στους τοµείς της γλώσσας (INTERREG II για
την κατωϊταλική διάλεκτο Grico) και της λογοτεχνίας (INTERREG IIIA «Δια µέσου του θεάµατος:
ιταλοελληνικό ψηφιακό αρχείο»).
Γενικά για τα προγράµµατα του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. ισχύουν τα παρακάτω:
x Οι σπουδαστές µε την άφιξή τους εγγράφονται στο Τµήµα Διοίκησης και στο Τµήµα Διοικητικής
Μέριµνας & Διαµονής, προσκοµίζοντας ή συµπληρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
x Βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών εγγραφής παρέχονται µετά το άνοιγµα του εκάστοτε έργου στην Ε.Ε.
x Βεβαιώσεις παρακολούθησης µαθηµάτων παρέχονται σε όλους τους σπουδαστές.
x Τα τµήµατα δεν υπερβαίνουν τους 15 σπουδαστές.
x Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε κάθε τµήµα αναλαµβάνεται κατά κανόνα από δύο διδάσκοντες.
x Βεβαιώσεις απασχόλησης στους διδάσκοντες παρέχονται µόνον από την Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι.
x Στο πάγιο χειµερινό πρόγραµµα του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. δεν γίνονται εγγραφές ελεύθερων σπουδαστών µετά το
πέρας του πρώτου µήνα υλοποίησης του προγράµµατος.
Σηµείωση: Στη διαµόρφωση του συνόλου των διδακτικών ωρών έχουν συνυπολογισθεί οι διακοπές Χριστουγέννων και
Πάσχα, όχι όµως οι επίσηµες αργίες που µπορεί να συµπέσουν σε Σάββατο ή Κυριακή (πλην της Καθαράς Δευτέρας).
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Περιεχόµενο µαθηµάτων
Οι σπουδαστές του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. διδάσκονται την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα µετά από ένταξη σε
τµήµατα αντίστοιχα µε το επίπεδο ελληνοµάθειας και τις µαθησιακές τους ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, την
ηµέρα έναρξης του εκάστοτε προγράµµατος, πραγµατοποιούνται κατατακτήριες εξετάσεις µε κύριο µέληµα
τη διαµόρφωση τµηµάτων διδασκαλίας ανάλογα µε το γλωσσικό επίπεδο των σπουδαστών.
Στο ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. λειτουργούν τµήµατα όλων των γλωσσικών επιπέδων: α) αρχαρίων, β) µεσαίων γ)
προχωρηµένων και για τα χειµερινά προγράµµατα του ακαδ. έτους 2010-11, η διδασκαλία βασίζεται στα
ακόλουθα διδακτικά εγχειρίδια:
Για το επίπεδο αρχαρίων:
α) Αρβανιτάκης Κ. και Αρβανιτάκη Φ., Επικοινωνήστε Ελληνικά 1, εκδόσεις Δέλτος, 7η ανατύπωση, Αθήνα
2009.
Για το επίπεδο µεσαίων:
β) Δεµίρη-Προδροµίδου Ε. και Καµαριανού-Βασιλείου Ρ., Νέα ελληνικά για µετανάστες, παλιννοστούντες,
πρόσφυγες και ξένους, (β επίπεδο), εκδόσεις Μεταίχµιο, α’ έκδοση, Αθήνα 2004.
Για το επίπεδο προχωρηµένων:
γ) Δεµίρη-Προδροµίδου Ε. και Καµαριανού-Βασιλείου Ρ., Νέα Ελληνικά για µετανάστες, παλιννοστούντες,
πρόσφυγες και ξένους, (γ επίπεδο), εκδόσεις Μεταίχµιο, α’ έκδοση, Αθήνα 2004.

Διδασκαλία στην αίθουσα

Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο

31

Στους σπουδαστές παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας στη
βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. είτε σε οµαδικό, είτε σε ατοµικό επίπεδο.
Τις σπουδές στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισµό συµπληρώνουν η µελέτη στη βιβλιοθήκηαναγνωστήριο καθώς και η πρόσβαση κάθε σπουδαστή στο εργαστήριο οπτικοακουστικών µέσων. Για τις
ανάγκες της διδασκαλίας, το Κέντρο διαθέτει και παρέχει σε διδάσκοντες και σπουδαστές πλούσιο
οπτικοακουστικό υλικό:
x κασέτες και cd µε τα κείµενα ακουστικής κατανόησης των διδακτικών εγχειριδίων,
x βιντεοκασέτες,
x ειδικά λογισµικά προγράµµατα για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας όπως: Φιλογλωσσία και
Λογοµάθεια των εκδόσεων Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, 1998-2005.

Διάλεξη

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Π.Ι.

Παράλληλα µε τα µαθήµατα εκµάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας προσφέρεται, σύµφωνα
µε το εκάστοτε πρόγραµµα, η δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων από µέλη ΔΕΠ ή διακεκριµένους
ειδικούς επιστήµονες σε θέµατα που αφορούν στην ιστορία, την τέχνη, τον πολιτισµό και τις παραδόσεις της
αρχαίας, ελληνιστικής, βυζαντινής, νεότερης και σύγχρονης ελληνικής εποχής.
Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. µέσα από τα προγράµµατα σπουδών του προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να
επισκεφθούν 7 να περιηγηθούν σε ιστορικά και πολιτισµικά µνηµεία της πόλης των Ιωαννίνων, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής, καθώς και να ξεναγηθούν σε παραδοσιακές οικοτεχνίες, εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας,
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υφαντουργικής και ξυλογλυπτικής που άνθισαν κατά το παρελθόν και συνεχίζουν έως σήµερα να
υπηρετούν πιστά την τέχνη και την παράδοση της Ηπείρου.

Μαθήµατα παραδοσιακού χορού

Αγώνας µπάσκετ στο κλειστό Γυµναστήριο του Π.Ι.

Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα συµµετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις µέσω των οποίων
επιτυγχάνεται η γνωριµία και η εξοικείωση µε την ελληνική παράδοση, τα ήθη και τα έθιµα, την ιστορία και
λαογραφία του τόπου µας. Οι σπουδαστές διδάσκονται ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς υπό την
καθοδήγηση χοροδιδασκάλου, παρακολουθούν µουσικές εκδηλώσεις, κινηµατογραφικές ταινίες, θεατρικές
παραστάσεις και επισκέπτονται, κυρίως κατά τους θερινούς µήνες, παραδοσιακά πανηγύρια. Τη γνωριµία µε
την ελληνική ιστορία και παράδοση επισφραγίζει και η διοργάνωση ηµερήσιων, έως και τετραήµερων
εκδροµών σε ιστορικά και αρχαιολογικά µνηµεία της χώρας.
Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ως αρωγός των δράσεων του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. υποστηρίζει τα προγράµµατα
διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού παρέχοντας στους σπουδαστές του Κέντρου τη δυνατότητα
πρόσβασης σε υποδοµές όπως:
 η Κεντρική Βιβλιοθήκη,
 οι αθλητικές εγκαταστάσεις,
 το φοιτητικό εστιατόριο,
καθώς και τη δυνατότητα συνεργασίας µε φοιτητικές οργανώσεις και οµίλους όπως:
 η Φοιτητική Οµάδα Εθελοντών Αιµοδοσίας (Φ.Ο.Ε.Α.),
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ο Αθλητικός Σύλλογος (Α.Σ.Π.Ι.)
η Θεατρική Συντροφιά (ΘΕ.Σ.Π.Ι.),
η Κινηµατογραφική Οµάδα (Κ.Ο.Π.Ι.),
η Χορευτική Οµάδα
ο Φωτογραφικός Σύλλογος (ΦΩ.Σ.Π.Ι.),
ο Σκακιστικός Σύλλογος

Δεν πραγµατοποιούνται µαθήµατα στις επίσηµες αργίες:
28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή), 17η Νοεµβρίου (επέτειος Πολυτεχνείου), 30ή Ιανουαρίου (των Τριών Ιεραρχών),
21η Φεβρουαρίου (επέτειος απελευθέρωσης Ιωαννίνων), 25η Μαρτίου (εθνική και θρησκευτική εορτή), 1η
Μαΐου (Εργατική Πρωτοµαγιά), Καθαρά Δευτέρα και του Αγίου Πνεύµατος.
Στο ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. δεν πραγµατοποιούνται µαθήµατα κατά των περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων (δύο
εβδοµάδες), του Πάσχα (δύο εβδοµάδες) και τις τρεις πρώτες εβδοµάδες του Αυγούστου.

Ξενώνας ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. ‘Σταύρος Νιάρχος’
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Ενδεικτική βιβλιογραφία στη Βιβλιοθήκη του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
Επίπεδο Α
Αρβανιτάκης, Κ. – Αρβανιτάκη, Φ., Επικοινωνήστε Ελληνικά 1, Δέλτος, Αθήνα 2000.
Ιδίων, Επικοινωνήστε Ελληνικά 1 - Βιβλίο Ασκήσεων (1α, 1β), Δέλτος, Αθήνα 2000.
Βαλσαµάκη, Φ. – Μανάβη, Ρ., Ορίστε, Ελληνικά για αρχάριους, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυµα
Μανώλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2004.
Γεωργογιάννης, Π., Πες το ελληνικά, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2001.
Δηµητρά, Δ. – Παπαχειµώνα, Μ., Ελληνικά τώρα 1+1, Νόστος, Αθήνα 2002.
Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνοµάθειας, Εξεταστικά θέµατα ετών 1999–2009, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
(ΚΕΓ), Θεσσαλονίκη.
Σιόντη, Χ., Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα, Ιωάννινα, 2001.
Ιδίου, Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα, Βιβλίο ασκήσεων, Ιωάννινα, 2001.
Τλούπα, Σ., Χατζηπαναγιωτίδου, Α., Νέα Ελληνικά 1, Παπαζήση, Αθήνα 1992.
Επίπεδο Β
Αρβανιτάκης, Κ. – Αρβανιτάκη, Φ., Επικοινωνήστε Ελληνικά 2, Δέλτος, Αθήνα 2000.
Ιδίων, Επικοινωνήστε Ελληνικά 2 - Βιβλίο Ασκήσεων (2α, 2β), Δέλτος, Αθήνα 2000.
Ασηµακοπούλου, Αλ. – Ψιλοπούλου, Αγγ., Βελτιώνω τα Ελληνικά, Αθήνα 1990.
Δεµίρη-Προδροµίδου, Ε. – Καµαριανού-Βασιλείου, Ρ., Νέα Ελληνικά για µετανάστες, παλιννοστούντες,
πρόσφυγες και ξένους «…και καλή επιτυχία», επίπεδο Β’, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002.
Δηµητρά, Δ. – Παπαχειµώνα, Μ., Ελληνικά τώρα 2+2, Νόστος, Αθήνα 1989.
Ιδίων, Ελληνικά τώρα 2+2, Βιβλίο Ασκήσεων, Νόστος, Αθήνα 2000.
Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνοµάθειας, Εξεταστικά θέµατα ετών 1999–2009, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
(ΚΕΓ) Θεσσαλονίκη.
Τλούπα, Σ., Χατζηπαναγιωτίδου, Α., Νέα Ελληνικά 2, Παπαζήση, Αθήνα 1992.
Επίπεδο Γ
Αρβανιτάκης, Κ.– Αρβανιτάκη, Φ., Επικοινωνήστε Ελληνικά 3, Δέλτος, Αθήνα 2002.
Ιδίων, Επικοινωνήστε Ελληνικά 3 - Βιβλίο Ασκήσεων, Δέλτος, Αθήνα 2002.
Βέτσης, Κ. και Ντεκάστρο, Μ., Στην Αγορά των Αρχαίων Αθηναίων, Γνώση, Αθήνα 1994.
Δεµίρη-Προδροµίδου, Ε.– Καµαριανού-Βασιλείου, Ρ., Νέα Ελληνικά για µετανάστες, παλιννοστούντες,
πρόσφυγες και ξένους «…και καλή επιτυχία». επίπεδο Γ’, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002.
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Δρόσου-Παναγιώτου, Ν., Οδηγοί αναπαραστάσεως των αρχαίων µνηµείων, Γνώση, Αθήνα 1990.
Ζαραµπούκα, Σ., Μυθολογία (τόµοι 1-10), Κέδρος, Αθήνα 1983.
Ζούκα, Β. – Γουντικιάν, Ν., Κουφάκη, Μ., Νέα Ελληνικά για ξένους, Γρηγόρη, Αθήνα 2007.
Κοτσιώνης, Π., κ.ά., Μαθήµατα Πολιτισµού (1ο-4ο τεύχος), Ερευνητικό Πρόγραµµα για τη Σχολική Επανένταξη
των Παλιν/ντων Μαθητών, Πανεπιστήµιο Αθηνών-Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 1989.
Λαµπέν, Ζ. και Λεκλέρκ, Ν., Ταξιδεύοντας στην Αρχαία Ελλάδα, Πατάκης, Αθήνα 1995.
Μπιούµπι, Φρ., Γίγαντες Ακοίµητοι κι άλογα Φτερωτά (τόµοι 1, 2), Εξάντας, Αθήνα 1992.
Παναγοπούλου, Ε. – Χατζηπαναγιωτίδη, Α., Ελληνικά για προχωρηµένους (οµογενείς και αλλογενείς)
Γ΄ κύκλος, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυµα Μανώλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1997.
Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνοµάθειας, Εξεταστικά θέµατα ετών 1999–2009, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
(ΚΕΓ), Θεσσαλονίκη 1997.
Στρατίκης, Π., Ελληνική Μυθολογία (1ος-4ος τόµος), Στρατίκης, Αθήνα 1984.
Ιδίου, Μέγας Αλέξανδρος, Στρατίκης, Αθήνα 1984.
Ιδίου, Μεγάλες µορφές, Στρατίκης, Αθήνα 1986.
Ιδίου, Οι Θεοί του Ολύµπου, Στρατίκης, Αθήνα 1986.
Ιδίου, Οδύσσεια, Στρατίκης, Αθήνα 1986.
Ιδίου, Ιλιάδα, Στρατίκης, Αθήνα 1986.
Ιδίου, Ηρακλής και Θησέας, Στρατίκης, Αθήνα 1986.
Ιδίου, Περσικοί πόλεµοι, Στρατίκης, Αθήνα 1986.
Ιδίου, Αργοναυτική εκστρατεία, Στρατίκης, Αθήνα 1987.
Ιδίου, Αθήνα, Στρατίκης, Αθήνα 1990.
Ιδίου, Σπάρτη, Στρατίκης, Αθήνα 1990.
Ιδίου, Θεοί και ήρωες, Μυθολογικό Λεξικό, Στρατίκης, Αθήνα 1992.
Ιδίου, Μυκήνες, Στρατίκης, Αθήνα 1996.
Ιδίου, Κρήτη, Στρατίκης, Αθήνα 1997.
Ιδίου, Η Μεγάλη Ελλάδα, Στρατίκης, Αθήνα 2000.
Τούµπης, Ελληνική µυθολογία. Κοσµογονία-θεοί-Οι ήρωες-Τρωικός πόλεµος-Οδύσσεια, Τούµπης, Αθήνα 1995.
Φακίνου, Ευγ., Ελληνικό Πανόραµα-Πολιτισµός, Ιστορία, Φύση, Κέδρος, Αθήνα 1995.
Φωκά, Ι.& Βαλαβάνης Π., Περίπατοι στην Αθήνα και την Αττική, Κέδρος, Αθήνα 1994.
Ventura, P. & Caserani, G. P., Κρήτη, Άµµος, Αθήνα 1991.

36

Βεβαιώσεις παρακολούθησης µαθηµάτων και πιστοποιητικά συµµετοχής
Βεβαιώσεις παρακολούθησης µαθηµάτων: Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. χορηγεί βεβαίωση φοίτησης σε όλους τους
σπουδαστές των προγραµµάτων του, µε την οποία πιστοποιούνται:
α) η διάρκεια φοίτησης σε ώρες, β) το γλωσσικό επίπεδο ελληνοµάθειας, γ) η επίδοση στα µαθήµατα.
Πιστοποιητικά συµµετοχής στο πρόγραµµα: Στο πλαίσιο της τελετής λήξης των χειµερινών και θερινών
προγραµµάτων απονέµονται στους σπουδαστές (εφόσον συγκεντρώνουν ικανοποιητικό αριθµό παρουσιών
στο πρόγραµµα) τα Πιστοποιητικά συµµετοχής, στα οποία αναγράφονται ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού
Έργου του προγράµµατος, το γλωσσικό επίπεδο Ελληνοµάθειας και η επίδοση τους στα µαθήµατα.
Επιπρόσθετα: Στους σπουδαστές Erasmus, η πιστοποίηση της παρακολούθησης µαθηµάτων της ελληνικής
γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού γίνεται µε το σύστηµα ECTS και είναι σύµφωνο µε τις προϋποθέσεις
του Euro CV. 1 ECTS/30 ώρες διδασκαλίας, συµµετοχής σε διαλέξεις, σεµινάρια.
Οι σπουδαστές Erasmus του Χειµερινού προγράµµατος ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. έχουν τη δυνατότητα να λάβουν έως 12
ECTS από τα ακαδηµαϊκά τους ιδρύµατα.
Με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του University of
Washington, το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., ως φορέας του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράµµατος, παρέχει 10 διδακτικές
µονάδες (credits) σε κάθε σπουδαστή, 5 για την ελληνική γλώσσα και 5 για τον ελληνικό πολιτισµό, για τη
λήψη Πιστοποιητικού Σπουδών από το Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής.

Απονοµή πιστοποιητικών συµµετοχής από τον Πρόεδρο του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., Καθηγητή κ. Γεώργιο Καψάλη, Αντιπρύτανη
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ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. Επίσηµο εξεταστικό κέντρο κρατικής Πιστοποίησης της Ελληνοµάθειας
Στο πλαίσιο της προσπάθειας προβολής και στήριξης της ελληνικής γλώσσας, το Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
(www.greeklanguage.gr), υλοποιούν ένα πάγιο αίτηµα των απανταχού ελληνόγλωσσων και ελληνοµαθών: τη
θεσµοθέτηση και χορήγηση ενός κρατικού τίτλου Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας.
Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. ως αναγνωρισµένο εξεταστικό κέντρο από το ΚΕΓ, προβαίνει από το 2004 σε εξετάσεις για
την Πιστοποίηση της Ελληνοµάθειας υπό την αιγίδα του ΚΕΓ.
Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα διενεργούνται µία φορά το χρόνο, κατά το δεύτερο δεκαήµερο του Μαΐου. Οι
εγγραφές για τις εξετάσεις γίνονται δεκτές από αρχές Φεβρουαρίου έως µέσα Μαρτίου. Οι ηµεροµηνίες
ανακοινώνονται στα εξεταστικά κέντρα εγκαίρως και είναι κοινές για όλα τα εξεταστικά κέντρα διεθνώς.
Δύο νέα γλωσσικά επίπεδα θεσµοθετήθηκαν µε το ΠΔ 60/30.06.2010: Α1 (στοιχειώδης γνώση-για παιδιά 8 έως
12 ετών, για εφήβους και ενηλίκους) και Γ2 (άριστη γνώση) ενώ µετονοµάσθηκαν τα ισχύοντα επίπεδα ως
εξής: Α o Α2 (βασική γνώση), Β o Β1 (µέτρια γνώση), Γ oΒ2 (καλή γνώση), Δ o Γ1 (πολύ καλή γνώση).
Σε όλα τα επίπεδα εξετάζονται οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες δηλ. κατανόηση και παραγωγή
προφορικού και γραπτού λόγου και επιπλέον στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 έχει προστεθεί µία ακόµη
δεξιότητα "η χρήση της γλώσσας". Με τη θεσµοθέτηση των νέων επιπέδων τα επίπεδα του πιστοποιητικού
ελληνοµάθειας αντιστοιχίζονται πλήρως µε τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.).
Εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνοµάθειας για ειδικούς σκοπούς απευθύνονται σε
επαγγελµατίες/επιχειρηµατίες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυµούν να εργαστούν στην Ελλάδα
και είναι απαραίτητο να αποδείξουν τη σχετική επάρκεια ελληνοµάθειάς τους. Το επίπεδο µέτρησης της
γνώσης της ελληνικής στο συγκεκριµένο πιστοποιητικό ορίσθηκε να είναι το Α2 όπως αυτό καθορίζεται στο
"Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες" του Συµβουλίου της Ευρώπης. Οι δεξιότητες στις
οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τρείς (3): κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου,
παραγωγή προφορικού λόγου. Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται στην παραγωγή γραπτού λόγου. Οι
εξετάσεις αυτές διεξάγονται Νοέµβριο και Ιανουάριο.
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Εκπαιδευτικά Προγράµµατα του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. που έχουν υλοποιηθεί από το 1996 - 2011.
Από το 1996 έως µέρος του ακαδ. έτους 2010-11 έχουν υλοποιηθεί τα ακόλουθα προγράµµατα, την οικονοµική
διαχείριση των οποίων έχει κυρίως αναλάβει η Επιτροπή Ερευνών του Π.Ι.
1996-1997
1996-2003
1996-1997

-Θερινό Πρόγραµµα Ουκρανών και Εrasmus.
-Συνεργασία Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και Πανεπιστηµίου Τιράνων.
-Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού σε αλλοδαπούς µαθητές και φοιτητές (Υπ. Παιδείας).
-Θερινό σεµινάριο γλώσσας και πολιτισµού για αλλοδαπούς υποτρόφους του Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ.
-Επιµορφωτικό σεµινάριο για οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αυστραλία.
1997-1998 -Επιµορφωτικό σεµινάριο για οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αυστραλία.
-Ταχύρρυθµο σεµινάριο 330 υποτρόφων από την Αλβανία.
-Υποτροφίες σε σπουδαστές της φυλής των Καλάς.
-Θερινό πρόγραµµα φοιτητών από την Ουκρανία και τη Γεωργία.
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Θερινό πρόγραµµα ελληνικής γλώσσας σε βλάχους & ελληνικής καταγωγής άτοµα από την ΠΓΔΜ
-Θερινό πρόγραµµα δασκάλων από την Ουκρανία.
1998-1999 -Θερινό πρόγραµµα δασκάλων από το Καζακστάν.
-Επιµορφωτικό σεµινάριο για οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αυστραλία.
-Θερινό πρόγραµµα Μολδαβίας.
-Θερινό πρόγραµµα Ουκρανίας-Γεωργίας.
-Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας σε βλάχους και ελληνικής καταγωγής
άτοµα από την Π.Γ.Δ.Μ.
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Συνέδριο Μαριούπολης.
1999-2003 -Εξοπλισµός σχολείων νοτίου Αλβανίας (DAC) ΙΔΑΣ.
1998-1999 -Τυπογραφική µονάδα στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Σπουδών Μαριούπολης.
1998-1999 & 1999-2000 -Εξοπλισµός Νοσηλευτικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου Αυλώνας.
1998-2002 -Συνεργασία Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και Πανεπιστηµίου Αργυροκάστρου.
1998-1999 & 1999-2000: -Πολιτιστικό Κέντρο Δερβιτσάνης.
-Ενίσχυση Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Αργυροκάστρου.
1999-2000 -Συνέδριο Γεωργίας.
-Συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών-πολυµέσων.
-Τυπογραφική µονάδα Πανεπιστηµίου Τιφλίδας-Γεωργίας.
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1999-2000 & 2000-2001: -Ανασκαφή στη Μάργιανη Τουρκµενιστάν.
1998-1999, 1999-2000 & 2000-2001: -Ιnterreg ΙΙ, Ελλάδα-Ιταλία, µέτρο 5-2.
-Ιnterreg ΙΙ, εξωτερικά σύνορα, µέτρο 6-3.
1998-1999 -Ιnterreg II, Ελλάδα-Ιταλία, Grecia Salentina, µέτρο 5-4.
1999-2000 -Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού σε οµογενείς εκπαιδευτικούς από την Αυστραλία.
-Πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. για φοιτητές από τη Μαριούπολη.
-Θερινό πρόγραµµα αλλοδαπών Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ.
-Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού σε σπουδαστές από παρευξείνιες χώρες.
-Θερινό πρόγραµµα Π.Γ.Δ.Μ. (ΥΠΕΞ).
-Θερινό πρόγραµµα Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ (Καλαβρία Ιταλίας).
2000-2001 -Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Θερινό πρόγραµµα Π.Γ.Δ.Μ. (ΥΠΕΞ).
-Θερινό πρόγραµµα Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού.
-Θερινό πρόγραµµα Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ.
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
2001-2002 -Χειµερινό πρόγραµµα Π.Γ.Δ.Μ. (ΥΠΕΞ).
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. και πρόγραµµα αµερικανών φοιτητών του Washington Univ.
-Θερινό πρόγραµµα Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ.
-Πρόγραµµα αλλοδαπών Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ.
-Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στην Αµµουδιά.
-Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού της Γ.Γ.Α.Ε.
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
2002-2003 -Συνεργασία του Π.Ι. µε τα Πανεπιστήµια Τιράνων και Αργυροκάστρου σε θέµατα αρχαιολογίας.
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. και πρόγραµµα αµερικανών φοιτητών του Washington Univ.
-Πρόγραµµα Αυστραλίας.
-Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Θερινό πρόγραµµα Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ.
-Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στην Αµµουδιά.
-EILC (Erasmus Intensive Language Course).
2003-2004 -Πρόγραµµα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (12ο ΙΚΥ).
-Χειµερινό ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. και πρόγραµµα αµερικανών φοιτητών του Washington Univ.

40

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

-Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας 2004 (δράση του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.).
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Πρόγραµµα επιµόρφωσης αυστραλών εκπαιδευτικών.
-Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και Πολιτισµού για φοιτητές του Washington Univ.
-Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στην Αµµουδιά.
-Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-EILC (Erasmus Intensive Language Course).
-Eξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας για επαγγελµατικούς σκοπούς 2005.
-Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας 2005.
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Πρόγραµµα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (14ο I.K.Y.).
-Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Θερινό πρόγραµµα Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ (Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας)
-Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στην Αµµουδιά.
-EILC (Erasmus Intensive Language Course).
-Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας & Πολιτισµού για φοιτητές του Washington Univ.
-Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας 2006.
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας & Πολιτισµού για φοιτητές του Washington Univ.
-Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Θερινό πρόγραµµα Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ (Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας)
-Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στην Αµµουδιά.
-Πρόγραµµα Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ (Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων) στην Κόνιτσα
-Erasmus Intensive Language Course (EILC).
-Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας 2007.
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Πρόγραµµα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (16ο ΙΚΥ).
-Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας & πολιτισµού για φοιτητές του Washington Univ.
-Θερινό πρόγραµµα του Washington State University, Education Abroad business in Greece Program.
-Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού για απόδηµους Ηπειρώτες.
-Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στην Αµµουδιά.
-Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
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2008-2009

2009-2010

2010-2011

-Θερινό πρόγραµµα Υπ. Παιδείας ΔΜΒΘ (Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας)
-Θερινό πρόγραµµα Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ (Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων)
-EILC (Erasmus Intensive Language Course).
-Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας 2008.
-Πρόγραµµα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (17ο ΙΚΥ).
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας & πολιτισµού για φοιτητές του Washington Univ.
-Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού για απόδηµους Ηπειρώτες.
-Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στην Αµµουδιά.
-Θερινό πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στη Σαγιάδα.
-EILC (Erasmus Intensive Language Course).
-Θερινό πρόγραµµα Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ (Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων)
-Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας 2009.
-Πρόγραµµα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (18ο ΙΚΥ).
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας & πολιτισµού για φοιτητές του Washington Univ.
-Θερινό πρόγραµµα Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ (Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας)
-Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού για απόδηµους Ηπειρώτες.
-EILC (Erasmus Intensive Language Course).
-Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας 2010.
-Πρόγραµµα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (19ο ΙΚΥ).
-Χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας & πολιτισµού για φοιτητές του Washington Univ.
-Θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Πρόγραµµα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας & πολιτισµού για απόδηµους Ηπειρώτες
-EILC (Erasmus Intensive Language Course)
-Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας 2011.

42

Πρόεδροι του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
1996-2003:
2003-2006:
2006-2010:
2010-2014:

†Δηµήτριος Γλάρος
Γεώργιος Δήµου
Ιωάννης Π. Γεροθανάσης
Γεώργιος Δ. Καψάλης

Διατελέσαντα µέλη Διοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. 1998-2011 (αλφαβητική σειρά)
Αγγέλου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας
Βούρη Σοφία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης
Γιαννάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας
Γκάρτζιου Αριάδνη, Καθηγήτρια Τµήµατος Φιλολογίας
Καλδρυµίδου Μαρία, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών
Κατσίκης Απόστολος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης
Καψάλης Γεώργιος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης
Καψωµένος Ερατοσθένης, Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας
Κορδώσης Μιχαήλ, Καθηγητής του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κωνσταντακοπούλου Αγγελική, Αν. Καθηγήτρια του Τµήµατος Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Λιάµπη Αικατερίνη, Καθηγήτρια Τµήµατος Ιστορίας Αρχαιολογίας
Μαυροµάτης Ιωάννης, Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας
Μερσινιάς Σταµάτης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας
Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης
Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης
Νιτσιάκος Βασίλειος, Καθηγητής του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Παγγέ Πολυξένη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών
Πανταζής Σπύρος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Περυσινάκης Ιωάννης, Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας
Ρόκου Βασιλική, Καθηγήτρια του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Σιάνου-Κίργιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Φ.Π.Ψ.,
Τζουβάρα-Σούλη Χρυσηίς, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Χρήστου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης
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Συνταξιοδοτηµένα µέλη:
Αθανασίου Λεωνίδας, Καθηγητής του Τµήµατος Φ.Π.Ψ.
Καραγιάννης Μιλτιάδης, Οµότιµος Καθηγητής του Τµήµατος Χηµείας
Κυριακίδης Παύλος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών
Μαραγκού Ευαγγελία, Οµότιµη Καθηγήτρια του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τζούλης Χρήστος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών

Γραµµατείς του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
1996-2003:
2003-2009:
2009:

Βικτωρία Τσουµάνη
Δρ. Όλγα Βαρτζιώτη
Ναταλία Παπαστεργίου

Διατελέσαντες Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι/Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου στο
ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. (αλφαβητική σειρά)
Αγγέλου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας, angelou@cc.uoi.gr
Αλεξάκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας, aalexaki@cc.uoi.gr
†Αλεξάκης Άρης, Μόνιµος πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αποσπασµένος στο ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.,
µε καθήκοντα επιµορφωτή του διδακτικού προσωπικού και συντονιστή του εκπαιδευτικού έργου
Βούρη Σοφία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης, svouri@cc.uoi.gr
Γεροθανάσης Ιωάννης, Καθηγητής του Τµήµατος Χηµείας, igeroth@cc.uoi.gr
Γιαννάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας, ggiannak@cc.uoi.gr
Γκότοβος Αθανάσιος, Καθηγητής του Τµήµατος Φ.Π.Ψ., agotovos@uoi.gr
Καραµπατζάκη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Φ.Π.Ψ., ekaraba@cc.uoi.gr
Καψάλης Γεώργιος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης, gkapsali@uoi.gr
Καψωµένος Ερατοσθένης, Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας, ekapsome@cc.gr
Κοσσυβάκη Φωτεινή, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης, phkossiv@cc.uoi.gr
Κουρµαντζή Ελένη, Λέκτορας του Τµήµατος Φιλολογίας, ekourman@cc.uoi.gr
Λαδογιάννη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Φιλολογίας, gladogia@cc.uoi.gr
Μαγγίνη Γκόλφω, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Φ.Π.Ψ., gmaggini@uoi.rg
Μερσινιάς Σταµάτης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας, smersin@cc.uoi.gr
Μπενάτσης Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας, abenatsi@cc.uoi.gr
Νικολάου Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης, gnikolau@uoi.gr
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Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Λέκτορας του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης, snikola@cc.uoi.gr
Νιτσιάκος Βασίλειος, Καθηγητής του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, bnitsiak@cc.uoi.gr
Παπαθεοδώρου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας, ypapath@cc.uoi.gr
Περυσινάκης Ιωάννης, Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας, iperysin@cc.uoi.gr
Πέτσιος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Φ.Π.Ψ., kpetsios@uoi.gr
Πολυµεράκης Φώτης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας, fpolymer@cc.uoi.gr
Σιάνου-Κύργιου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Φ.Π.Ψ., esianou@uoi.gr
Σπανάκη Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, mspanaki@cc.uoi.gr
Σταυράκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, chstavra@uoi.gr
Στεργίου Αµαρυλλίς, Λέκτορας του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, lstergiu@cc.uoi.gr
Συνταξιοδοτηµένα µέλη:
Αθανασίου Λεωνίδας, Καθηγητής του Τµήµατος Φ.Π.Ψ.
Κατσούρης Ανδρέας, Καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας
†Νικολαΐδου Ελευθερία, Καθηγήτρια του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
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Θέµατα µέριµνας των σπουδαστών του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
Διαµονή και χορήγηση ειδικού δελτίου µειωµένου εισιτηρίου (πάσο)
Διαµονή στις Φοιτητικές Κατοικίες Φιλοξενίας και στον Ξενώνα ‘Σταύρος Νιάρχος’ και χορήγηση ειδικού
δελτίου µειωµένου εισιτηρίου (πάσο) για:
α) δωρεάν σίτιση στο φοιτητικό εστιατόριο,
β) µειωµένο εισιτήριο στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και
γ) ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία, παρέχεται* σε:
x
x
x
x
x

Φοιτητές Socrates/Erasmus.
Σπουδαστές προγραµµάτων βάσει πρωτοκόλλων συνεργασίας µε ακαδηµαϊκούς φορείς και ιδρύµατα.
Σπουδαστές προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από κρατικούς φορείς.
Σπουδαστές µε δίδακτρα του Θερινού προγράµµατος ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
Αλλοδαπούς µεταπτυχιακούς φοιτητές Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ή υποτρόφους της
Ελληνικής Κυβέρνησης.

*Εξαιρούνται δυνατότητας διαµονής και ειδικού δελτίου µειωµένου εισιτηρίου (πάσο) οι σπουδαστές µε
δίδακτρα του Χειµερινού προγράµµατος ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. και οι σπουδαστές των αποκεντρωµένων
προγραµµάτων του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα και το κόστος διαµονής παρέχει η υπηρεσία Διοικητικής Μέριµνας
& Διαµονής (σελ.58).
Στο φοιτητικό εστιατόριο διατίθεται: πρωινό, γεύµα, δείπνο σε εβδοµαδιαία βάση, µε εξαίρεση τις
ηµεροµηνίες που το Πανεπιστήµιο είναι κλειστό.
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Φοιτητικό εστιατόριο Π.Ι.

Δωµάτια φιλοξενίας στον Ξενώνα του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.

Υγειονοµική περίθαλψη και συµβουλευτικές υπηρεσίες
x Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο ΚΕ.ΔΕ.Γ.ΠΟ. οι αλλοδαποί σπουδαστές έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε
τους έλληνες φοιτητές µέσω της ευρωπαϊκής Κάρτας Υγειονοµικής Ασφάλισης Ε128 (111).
x Σε περίπτωση ανάγκης οι υπότροφοι σπουδαστές δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
στα νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ν.Δ.2592/53 σύµφωνα µε υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας
και Πρόνοιας Α3γ/Φ.15/107/27.01.1984 (ΦΕΚ 72/Β/13.02.1984).
x Οι σπουδαστές µε δίδακτρα του Χειµερινού και Θερινού προγράµµατος έχουν ιατροφαρµακευτική και
νοσοκοµειακή κάλυψη από την ιδιωτική τους ασφάλιση.
x Το Συµβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.) προσφέρει δωρεάν εµπιστευτικές
υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης στους σπουδαστές του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
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Δικαιολογητικά εγγραφής:
Για σπουδαστές Socrates/Erasmus και υπότροφους σε Τµήµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων:
- αίτηση (σελ. 49, 50)
- φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
- δύο φωτογραφίες διαβατηρίου
- βεβαίωση από τη Γραµµατεία του Τµήµατος του Π.Ι. όπου έχουν γίνει δεκτοί.
Για αλλοδαπούς σπουδαστές µε δίδακτρα:
- αίτηση (σελ.48, 49)
- σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα
- αντίγραφο του τίτλου σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης)
- συστατική επιστολή (προαιρετική διαδικασία). Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. δέχεται συστατικές επιστολές από µέλη
ακαδηµαϊκής κοινότητας, Καθηγητές της Ελληνικής Γλώσσας, αρµόδια γραφεία εκπαίδευσης των
Προξενείων, Συλλόγους της Οµογένειας, εργοδότες εργασιακών χώρων κ.λπ.
- φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
- δύο φωτογραφίες διαβατηρίου
Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε µέσω fax (+30 26510 09229), είτε µέσω e-mail στη διεύθυνση:
langcntr@cc.uoi.gr, ntpapact@cc.uoi.gr είτε µε απλή ή συστηµένη επιστολή. Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. παρέχει βεβαίωση
υποβολής δικαιολογητικών για κάθε νόµιµη χρήση, εφόσον ζητηθεί.
Visa (αφορά πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή άδεια παραµονής ή άλλου δικαιολογητικού που να
αποδεικνύει τη νοµιµότητα παραµονής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράµµατος προσκοµίζεται στο
ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., µε την άφιξη του σπουδαστή, για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Δίδακτρα

Δίδακτρα καταβάλλουν οι σπουδαστές µε δίδακτρα:
x στο οκτάµηνο χειµερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.: 400€
x στο τετράµηνο εαρινό τµήµα: 200€
x στο ταχύρρυθµο µηνιαίο θερινό πρόγραµµα ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.: 250€,
στην Τράπεζα Πειραιώς σε λογαριασµό και κωδικό έργου που δίνεται από τη Γραµµατεία του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
-Απαλλαγή ή µειωµένη καταβολή διδάκτρων είναι δυνατή σε ειδικές περιπτώσεις µετά από απόφαση του ΔΣ.
-Δεν απαλλάσσονται διδάκτρων οι υπότροφοι άλλων πανεπιστηµίων της χώρας.
-Σε περίπτωση µη παρακολούθησης του προγράµµατος ή διακοπής της φοίτησης από υπαιτιότητα του
σπουδαστή, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
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Γενικές πληροφορίες-στατιστικά στοιχεία
Στα προγράµµατα του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. την περίοδο 1991-2011, συµµετείχαν περισσότεροι από 5.700 σπουδαστές
από 79 χώρες.

Σπουδαστές ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. ανά ακαδημαϊκό έτος
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Πίνακας 1. Αριθµητική κατανοµή των σπουδαστών (2.766) του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. ανά ακαδηµαϊκό έτος της
περιόδου 2002-2011
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Σπουδαστέ ς ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
4%

19%

26%

19%
22%

10%

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστέ ς Π.Ι.
Φ οιτητέ ς Erasmus
Αμερικάνοι σπουδαστέ ς
Υπότροφοι Ι.Κ.Υ.
Αλλοδαποί σπουδαστέ ς με δίδακτρα θερινώ ν προγραμμάτω ν
Αλλοδαποί σπουδαστέ ς με δίδακτρα χειμερινώ ν προγραμμάτω ν
Πίνακας 2. Ποσοστιαία κατανοµή ανά ακαδηµαϊκή κατηγορία σπουδαστών στα προγράµµατα του
ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. την περίοδο 1996-2011
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Πίνακας 3. Προέλευση των σπουδαστών την περίοδο 1996-2011 και ποσοστιαία αναλογία ανά
γεωγραφική ενότητα
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Πίνακας 4. Ο αριθµός αλλοδαπών σπουδαστών την περίοδο 1996-2011 ανά γεωγραφική ενότητα
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Πίνακας 5. Ποσοστιαία αναλογία σπουδαστών την περίοδο 1996-2011 από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό
Αζερµπαϊτζάν: Μπακού, τηλ.: 0099412/4920119, fax:4924835, Email: gremb.bak@mfa.gr
Αίγυπτος: Κάιρο, τηλ.: 00202/27955915, 27950443, 27951074, fax: 27963903, Email: gremb.cai@mfa.gr
Αλβανία: Τίρανα, τηλ.: 003554/2274669,2274670,2274668, fax:2234290, Email: gremb.tir@mfa.gr
Αργεντινή: Μπουένος Άιρες, τηλ.: 005411/48114811-18, fax:48162600, Email: gremb.bay@mfa.gr
Αρµενία: Ερεβάν, τηλ.: 0037410/530051, 538051, 531841/530446, fax: 530049, Email: grembarm@arminco.com gremb.ere@mfa.gr
Αυστραλία: Καµπέρα, τηλ.:00612/62733011, fax:62732620, Email: gremb.can@mfa.gr
Αυστρία: Βιέννη, τηλ.: 00431/50615, fax:5056217, Email: gremb.vie@mfa.gr
Βέλγιο: Βρυξέλλες, τηλ.: 00322/5455500, fax:5455585, Email: ambagre@skynet.be
Βενεζουέλα: Καράκας, τηλ.:0058212/7303833, 7300460, fax:7310429, Email: gremb.car@mfa.gr
Βιετνάµ: Ανόι, τηλ.:00844/37152254, fax:37152253, Email: gremb.han@mfa.gr
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Σαράγιεβο, τηλ.:0038733/560550, fax:203512, Email: gremb.sjv@]mfa.gr
Βουλγαρία: Σόφια, τηλ.:003592/9461030, 8433050-6, 9434096/9433453, fax:9461249, Email: gremb.sof@mfa.gr
Βραζιλία: Μπραζίλια, τηλ.:005561/34436573, 34436421, fax:34436902, Email: gremb.bra@mfa.gr
Γαλλία: Παρίσι, τηλ.:00331/47237228, fax:47237385, Email: gremb.par@mfa.gr
Γερµανία: Βερολίνο, τηλ.:004930/206260, fax: 20626444/20626555, Email: gremb.ber@mfa.gr
Γεωργία: Τιφλίδα, τηλ.: 0099532/914970-74, Fax:914980, Email: gremb.tbi@mfa.gr
Δανία: Κοπεγχάγη, τηλ.: 004533/114533, fax:931646, Email: gremb.cop@mfa.gr
Ελβετία: Βέρνη, τηλ.:004131/3561414, fax:3681272, Email: gremb.brn@mfa.gr
Εσθονία: Ταλλίν, τηλ.:00372/6403560, fax:6403561, Email: gremb.tal@mfa.gr
Ηνωµένο Βασίλειο: Λονδίνο, τηλ.:004420/72293850, fax:2072297221, Email: political@greekembassy.org.uk
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ): Ουάσιγκτον, τηλ.:001202/9391300 fax:9391324/2651562, Email: greece@greekembassy.org
gremb.was@]mfa.gr
Ιαπωνία: Τόκιο, τηλ.: 00813/34030871/2, 34030901, fax:34024642, Email: gremb.tok@mfa.gr
Ινδία: Νέο Δελχί, τηλ.:009111/26880700-4, fax:26888010/24675231, Email: gremb.del@mfa.gr grcon.del@mfa.gr
Ινδονησία: Τζακάρτα, τηλ.:006221/5207776, 5274936, fax:5207753, Email: gremb.grt@mfa.gr
Ιορδανία: Αµµάν, τηλ.:009626/5922724-5, fax:5927622, Email: gremb.amn@mfa.gr
Ιράκ: Βαγδάτη, τηλ.: 009641/7782273, 7784360 fax:00870-763262272, Email: gremb.bag@mfa.gr
Ιράν: Τεχεράνη, τηλ.:009821/22050533, 22056784, fax:22057431, Email: gremb.teh@]mfa.gr
Ιρλανδία: Δουβλίνο, τηλ.:003531/6767254 6767255,6760831, fax:6618892 Email: embgr@eircom.net
Ισπανία: Μαδρίτη, τηλ.:003491/5644653, 5644654, fax:5644668, Email: gremb.mad@mfa.gr
Ισραήλ: Τελ Αβίβ, τηλ.:009723/6953060, 6094981, fax:6951329, Email: gremb.tlv@mfa.gr
Ιταλία: Ρώµη, τηλ.:003906/8537551, fax:8415927, Email: gremroma@mfa.gr
Καζακστάν: Αστάνα, τηλ.:0077172/241266, 241664, fax:244776, Email: gremb.ast@mfa.gr
Καναδάς: Οτάβα, τηλ.:001613/2386271, 2386272, 2386273, fax:2385676, Email: embassy@greekembassy.ca gremb.otv@mfa.gr
Κατάρ: Ντόχα, τηλ.:00974/4128150, fax:4128160, Email: gremb.doha@mfa.gr
Κίνα: Πεκίνο, τηλ.:+86(0)10 65872838, fax: +86(0)10 65872839, Email: gremb.pek@mfa.gr
Ν. Κορέα: Σεούλ, τηλ.: 00822/7291400, 7291401, fax:7291402, Email: gremb.sel@mfa.gr
Κούβα: Αβάνα, τηλ.: 00537/2042854, 2042995, fax:2079550, Email: gremb.hav@mfa.gr
Κροατία: Ζάγκρεµπ, τηλ.:003851/4810444, 4810437, fax:4810419, Email: gremb.zgb@mfa.gr
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Κύπρος: Λευκωσία, τηλ.:0035722/445111, fax:680649, Email: grembnicosia@cytanet.com.cy
Λετονία: Ρίγα, τηλ.:00371/67356345, fax:67356351, Email: gremb.rig@mfa.gr
Λίβανος: Βηρυτός, τηλ.:009614/521700, 524378, 418772, fax:418774, Email: gremb.bei@mfa.gr
Λιβύη: Τρίπολη, τηλ.:0021821/3336689, 3338563, fax:4441907, Email: gremb.tri@mfa.gr
Λιθουανία: Βίλνιους, τηλ.: 003705/2610526, 2610527, fax:2610536, Email: embassy@grembvil.w3.lt
Λουξεµβούργο: Λουξεµβούργο, τηλ.:00352/4451931, 44519321, fax:450164, Email: ellpresv@pt.lu gremb.lux@mfa.gr
Μάλτα: Βαλέτα, τηλ.:00356/21320889, fax:21320788, Email: gremb.val@mfa.gr
Μαρόκο: Ραµπάτ, τηλ.:00212537/638964, 638975, fax:638990, Email: gremb.rab@mfa.gr
Μαυροβούνιο: Ποντγκόριτσα, τηλ.:00382/20-655544, 20- 618170, fax:20- 655543, Email: gremb.pod@mfa.gr grcon.pod@mfa.gr
Μεξικό: Μεξικό, τηλ.:005255/55202070, 52022310, 52021463, fax:52028753, Email: grem.mex@mfa.gr
Νέα Ζηλανδία: Wellington, τηλ.:00644/4737775, 4737776, fax:4737441, Email: gremb.wel@mfa.gr
Νιγηρία: Αµπούτζα, τηλ.:00234/94612775-6, fax:94612774/ 00870 764610328, Email: gremb.abj@mfa.gr
Νορβηγία: Όσλο, τηλ.:0047/22442728, 22431221, fax:22560072, Email: gremb@online.no gremb.osl@mfa.gr
Νότια Αφρική: Πραιτόρια, τηλ.:002712/3427136, 3427137, fax:4304313, Email: gremb.pre@mfa.gr
Ολλανδία: Χάγη, τηλ.:003170/3638700, fax:3563040, Email: gremb.hag@mfa.gr
Ουγγαρία: Βουδαπέστη, τηλ.:00361/4132600, 4132610, 4132610, fax:3421934, Email: gremb.bud@mfa.gr greekem@t-online.hu
Ουκρανία: Κίεβο, τηλ.:0038044/2545471-5, fax: 2543998, Email: greece@kiev.relc.com
Ουρουγουάη: Μοντεβίδεο, τηλ.:005982/4089224, 4087305, 4092521, fax:4020360, Email: gremb.mvd@]mfa.gr
Πακιστάν: Ισλαµαµπάντ, τηλ.:009251/2825186, 2822558,2825720, fax:8358985, Email: gremb.isl@mfa.gr
Περού: Λίµα, τηλ.:00511/4761548, 4760798, 2243548, fax: 2232486, Email: gremb.lim@mfa.gr
Πολωνία: Βαρσοβία, τηλ.:004822/6229460, 6229461, fax: 6229464, Email: gremb.war@mfa.gr
Πορτογαλία: Λισαβόνα, τηλ.:0035121/3031260-5, fax: 3011205, Email: gremb.lis@mfa.gr
Π.Γ.Δ.Μ.: Σκόπια, τηλ.:003892/3219260, fax:3115718, Email: grfyrom@mfa.gr
Ρουµανία: Βουκουρέστι, τηλ.:004021/2094170-4, fax:2094175, Email: gremb.buc@mfa.gr grembassy@grembassy.ro
Ρωσία: Μόσχα, τηλ.: 007495/6901446, 7753700, fax: 7716510, Email: gremb.mow@mfa.gr
Σαουδική Αραβία: Ριάντ, τηλ.:009661/4801974, 4801975, 4807626, fax:4801969, Email: gremb.ria@mfa.gr
Σερβία: Βελιγράδι, τηλ.: 0038111/3226523, fax: 3344746, Email: office@greekemb.co.yu
Σλοβακία: Μπρατισλάβα, τηλ.:004212/54434143, 54434144, fax:54434064, Email: embassy@greece.sk
Σλοβενία: Λιουµπλιάνα, τηλ.:003861/4201400, 4101410, fax:2811114, Email: gremb.lju@mfa.gr
Σουηδία: Στοκχόλµη, τηλ.:00468/54566010-11-12-13, fax:6605470, Email: grembstockholm@greekembassy.se
Συρία: Δαµασκός, τηλ.:0096311/6113035, 6115009, fax:6114920, Email: gremb.dam@mfa.gr
Ταϊλάνδη: Μπανγκόκ, τηλ.:(00662) 6791462-3, fax: 6791463, τηλ. Εκτ.Αν.:006684 0105060, 00.66.82.491.58.47, 00.66.84.669.25.76
Email: gremb.ban@mfa.gr bangkok@embgreece.or.th
Τουρκία: Άγκυρα, τηλ.:0090312/4480647, 4480387, fax:4463191, Email: gremb.ank@mfa.gr
Τσεχία: Πράγα, τηλ.:00420/222250943, 222250955, fax:222253686, Email: gremb.pra@mfa.gr
Τυνησία: Τύνιδα, τηλ.:0021671/288411, 288890, 288608, fax:789518, Email: gremb.tun@mfa.gr
Φιλιππίνες: Μανίλα, τηλ.:00632/8174444, 8173417, 8172931, 8121876, fax:8120202, Email: gremb.man@mfa.gr
Φινλανδία: Ελσίνκι, τηλ.:003589/6229790, fax:2781200, Email: gremb.hel@mfa.gr grcon.hel@mfa.gr
Χιλή: Σαντιάγο, τηλ.:00562/2127900, fax:2128048, Email: gremb.san@mfa.gr grcon.san@mfa.gr
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Χρήσιµες πληροφορίες
Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας Παράδοσης και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ‘Σταύρος Νιάρχος’
URL: http://dikeppee.uoi.gr, Τηλεφωνικό κέντρο: +30-26510-09100
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, www.uoi.gr, 45110 Ιωάννινα
ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.
Διοίκηση
Τηλ.: +30-26510 09150, 09153, 09132, Fax: +30-26510 09229
e-mail: langcntr@cc.uoi.gr, ntpapact@cc.uoi.gr, intouvli@cc.uoi.gr, ifotou@cc.uoi.gr
Διοικητική Μέριµνα & Διαµονή
Τηλ.: +30-26510 09147, 09148, e-mail: kitaevi@cc.uoi.gr, kalexand@cc.uoi.gr
Κ.Ε.Κ.
Τηλ.: +30 26510 09141, Fax: +30-26510 09230, e-mail: kekuoi@cc.uoi.gr
ΚΤΕΛ
Αστική συγκοινωνία, τηλ.: 26510 22239
Γραφείο ΚΤΕΛ στο Π.Ι. τηλ. 26510 05472
Υπεραστική συγκοινωνία, εκδοτήρια εισιτηρίων τηλ. 26510 26286, 27442
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, υποκατάστηµα στο Π.Ι. τηλ. 26510 05648
Αερολιµένας Ιωαννίνων, τηλ. 26510 83600-602
Ολυµπιακή Αεροπορία, τηλ.: 26510 39131, 26218
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, τηλ. 26510 99111
Νοσοκοµείο Χατζηκώστα, τηλ. 26510 80111
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), τηλ. 166
Νοµαρχία, τηλ. 26510 21901
Δηµαρχείο, τηλ. 26510 79921
Τουριστική αστυνοµία, τηλ. 26510 25673
ΕΟΤ, τηλ. 26510 25086
Ράδιο ταξί, τηλ.: 26510 46777
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Χρήσιµα τηλέφωνα του Παν/µιου Ιωαννίνων

Τηλέφωνα

Fax

e-mail/url

Πρύτανης

7446, 7319

7200

prytania@cc.uoi.gr

Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού

7447, 7448

7200

gkapsali@uoi.gr

Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και
Ανάπτυξης

7997, 7287

7200

lagaris@cs.uoi.gr

Αντιπρύτανης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας,
Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης

7418, 7525

7200

vmavreas@cc.uoi.gr

5958 5091, 5096

www.lib.uoi.gr
library@uoi.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη
Φοιτητική Λέσχη (εστιατόριο)

5385, 5386

5392

Ταχυδροµείο Πανεπιστηµίου

5461, 5462

_

Συµβουλευτικό Κέντρο (Σ.ΚΕ.Π.Ι.)

6600

6599

Πανεπιστηµιακό Γυµναστήριο

6442

6589

Υγειονοµική Υπηρεσία

6534

_

Φ.Ο.Ε.Α.

5474, 5395

_

ΘΕ.Σ.Π.Ι.

5475

_

Κ.Ο.Π.Ι.

skepi@cc.uoi.gr

foeanews@gmail.com

_

Α.Σ.Π.Ι. (Αθλητικός Σύλλογος Π.Ι.)

7161

_ http://users.uoi.gr/aspi

ΦΩ.Σ.Π.Ι.

5476

_

Σκακιστικός Σύλλογος

5480

_

Κέντρο Η/Υ

7151

7007

help@cc.uoi.gr

7157, 7777

7010

noc@uoi.gr

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (Κ.Δ.Δ.)
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Οδικός χάρτης της Ελλάδος
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