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 Τη Στρατηγική Επανατοποθέτηση του 
εκπαιδευτικού,  ερευνητικού  και 
κοινωνικού  του  ρόλου, 
δημοσιοποιώντας  μιας  σειρά 
δράσεων  και  καινοτόμων 
πρωτοβουλιών,  στο  πλαίσιο  της 
πρώτης,   πανηγυρικής  Ενημερωτικής 
Εκδήλωσης  που   διοργανώθηκε  στο 
Μουσείο της Ακρόπολης, με τίτλο: «Το 
ΟΠΑ  στην  Αφετηρία  της  Επόμενης 
Εκατονταετίας»,  ανακοίνωσε  το 
Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  (ΟΠΑ),  παρουσία  του  υπουργού  Παιδείας  Α. 
Λοβέρδου. 
Στην  εκδήλωση,  η  οποία 
πραγματοποιήθηκε  με  αφορμή  τη 
συμπλήρωση  σχεδόν  ενός  αιώνα 
παρουσίας  του  ιστορικού 
Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος,  ο 
Πρύτανης  του  Οικονομικού 
Πανεπιστημίου  Αθηνών,  καθηγητής 
Κωνσταντίνος  Γάτσιος,  απηύθυνε 
χαιρετισμό  στους  Εκπροσώπους  της 
πανεπιστημιακής  κοινότητας,  τους 
Στρατηγικούς Υποστηρικτές και Κοινωνικούς Συνομιλητές του ΟΠΑ, καθώς και τους 
Εκπροσώπους  των  Μέσων  Μαζικής  Ενημέρωσης,  λέγοντας  χαρακτηριστικά: 
«Κουβαλάμε μαζί μας μια μεγάλη ιστορία προσφοράς στην επιστήμη, την παιδεία, 
την  νεολαία,  την οικονομία  της πατρίδας μας. Μια  ιστορία που μας δίνει  δύναμη 
και  που  μας  εμπνέει  για  το  αύριο».  
Στη  συνέχεια,  ο  κύριος  Γάτσιος  αναφέρθηκε  στις  ανάγκες  που  επιβάλλουν  την 
περαιτέρω  αξιοποίηση  του  Πανεπιστημίου,  ως  ένα  ζωντανό  κύτταρο  Γνώσης, 
Παιδείας  και  Πολιτισμού,  με  κατευθυντήριους  άξονες  τις  Ιδρυματικές  του  Αξίες, 
δηλαδή  την  Αριστεία,  την  Καινοτομία,  την  Εξωστρέφεια   και  την  Κοινωνική 
Προσφορά.  
«Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Αφετηρία της Δεύτερης Εκατονταετίας 
της  Ιστορίας  του  και  μέσα σε ακραία αντίξοες συνθήκες,  κατορθώνει  με  ευελιξία, 
όχι μόνο να επιβιώνει, αλλά να εξελίσσεται,  να αυτοβελτιώνεται,  να οραματίζεται 
και  να  σχεδιάζει  ένα  καλύτερο  μέλλον  για  την  παιδεία  και  τους  νέους  μας» 



αναφέροντας ότι το ΟΠΑ, κατατάσσεται συστηματικά στο ανώτερο 4% μεταξύ των 
20.000  πανεπιστημίων  ανά  τον  κόσμο,  ενώ  πρόσφατα,  κατατάχθηκε  ως  Top 
Business School στην 123 θέση ανάμεσα στα 1.000 καλύτερα Business Schools  του 
κόσμου, λαμβάνοντας 4 αστέρια διάκρισης.  

Όπως επεσήμανε κατά την ομιλία του ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,  «Οι  ακαδημαϊκές  διακρίσεις  τού  Πανεπιστημίου  μας,   προκύπτουν  ως 
αποτέλεσμα  και  αποτελούν  μέρος  μιας  πολύπλευρης  κουλτούρας,  που  έχει 
εδραιώσει το Ίδρυμά μας» και συμπλήρωσε ότι το ΟΠΑ επεκτείνει τις αξίες του σε 
ένα μεγάλο εύρος δράσεων, οι οποίες έχουν ως αποδέκτη «όχι μόνο τους φοιτητές 
του Πανεπιστημίου, αλλά και τους νέους και τις νέες όλης της Ελλάδας, το σύνολο 
της  κοινωνίας».  
«Βρισκόμαστε  σε  μια  ιστορική  στιγμή»  ‐είπε  χαρακτηριστικά  ο  κύριος  Γάτσιος‐ 
«μπροστά  στη  χαραυγή  της  Δεύτερης  Εκατονταετίας  του  Πανεπιστημίου  μας,  με 
έναν  συσσωρευμένο  πλούτο  100  χρόνων,  και  οραματιζόμαστε  το  μέλλον  μας. 
Σκεφτόμαστε με ποιον ή με ποιους τρόπους θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο 
ενθουσιασμό  και  ακόμη μεγαλύτερη αξιοσύνη από  τους  προκατόχους  μας,  αυτόν 
τον  «αγώνα  σκυταλοδρομίας»  που  έχει  ήδη  διαδρομή  100  ετών». 
Ο     Πρύτανης,  αναφέρθηκε  στο  όραμα  για  ένα  Διεθνές  Πανεπιστήμιο,   με  ακόμη 
μεγαλύτερη αναγνώριση, που θα προσελκύει το ενδιαφέρον κορυφαίου διδακτικού 
προσωπικού αλλά  και  των  πλέον  ελπιδοφόρων προπτυχιακών  και  μεταπτυχιακών 
φοιτητών. «Έναν εκπαιδευτικό φορέα που θα απλωθεί» όπως είπε χαρακτηριστικά, 
«στις χώρες του ευρύτερου γεωγραφικού μας τόπου».  

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία  στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού 
του ΟΠΑ, είναι η σύνδεση του Πανεπιστημίου με κοινωνικούς φορείς, ιδρύματα και 
επιχειρήσεις,  εξάγοντας  αλλά  και  εισάγοντας  γνώσεις  και  εμπειρία,  θέτοντας  την 
έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ακόμη πιο ψηλά στις προτεραιότητές του. 
Η  στρατηγική  επανατοποθέτηση  του  Πανεπιστημίου,  θα  μορφοποιηθεί  όπως 
ανέφερε  ο  Πρύτανης  του  ΟΠΑ,  από  την  πανεπιστημιακή  του  κοινότητα  και  τα 
όργανα  διοίκησής  της,  και  θα  υλοποιηθεί  με  την  υποστήριξη  και  συνεργασία 
φορέων  που  μοιράζονται  το  Όραμα  και  τις  Αξίες  του  ιστορικού  Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος.  
«Δεν  είναι  ένα  αποκλειστικά  ‘εσωτερικό’  μας  ζήτημα»,  επεσήμανε  ο  κ.Γάτσιος. 
«Αντίθετα,  πρέπει  να  τροφοδοτηθεί  από  μια  ζωντανή  συνομιλία  με  τους 
Στρατηγικούς  Κοινωνικούς  Συνομιλητές  μας,  συμμάχους  και  συνεργάτες.  Πολλοί 
από  αυτούς  είναι  σήμερα  εδώ,  άλλοι,  θα  έρθουν  στο  δρόμο  για  να  μας 
συντροφεύσουν.  Αυτός  είναι  και  ο  βαθύτερος  σκοπός  της  σημερινής  μας 
εκδήλωσης.  Η  δημόσια,  πανηγυρική  έναρξη  αυτής  της  συνομιλίας,  της 
συμπόρευσης  για  τον  στρατηγικό  επανακαθορισμό  των  δράσεων  του  Ιδρύματος, 
στη βάση της μέχρι τώρα πορείας μας και με θεμέλιο τις βασικές μας  Ιδρυματικές 
Αξίες.   Σήμερα  απευθύνουμε  τη  δημόσια,  επίσημη  πρόσκλησή  μας  προς  εσάς,  να 
βαδίσουμε  τα  επόμενα 100  χρόνια μαζί»  ανέφερε  χαρακτηριστικά στο  χαιρετισμό 
του ο Πρύτανης του ΟΠΑ. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  πρώτης,  πανηγυρικής  Εκδήλωσης  Ενημέρωσης  για  τη 
Στρατηγική  Επανατοποθέτηση  του ΟΠΑ,  πραγματοποιήθηκε  και  η  δημοσιοποίηση 
της νέας Οπτικής Ταυτότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  της οποίας 
η  μελέτη,   ανάλυση  και   σχεδιασμός,  διήρκησαν  δεκατέσσερις  μήνες.  Για  την 



υλοποίησή  του  project,  αξιοποιήθηκαν  τα  ευρήματα  εκτεταμένης  έρευνας 
αναφορικά  με  τις  στρατηγικές  εφαρμογής  της  ταυτότητας  των  σημαντικότερων 
Πανεπιστημίων  παγκοσμίως,  αξιολογήθηκαν  τα  στοιχεία  ταυτότητας  που 
χρησιμοποιούσε το ίδιο το Πανεπιστήμιο από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, καθώς 
επίσης  και  οι  σημειολογικές  αναφορές  συγκεκριμένων  εικαστικών  στοιχείων  και 
συμβόλων.    
Η  μελέτη,  η  οποία  διενεργήθηκε  σε  συνεργασία  με  Στρατηγικό  Υποστηρικτή  του 
ΟΠΑ,  κατέληξε  σε  ένα  εκτεταμένο  σύστημα  εφαρμογών,  που  έχουν  ως  βάση  τη 
μορφή του Ερμή του Πραξιτέλη, του πλέον αναγνωρίσιμου Ερμή διεθνώς. Ο Ερμής 
του Πραξιτέλη, θεωρείται προστάτης της νεολαίας και των επιστημών,  συμβολίζει 
τη  γνώση,  τη  μάθηση,  το  σφρίγος,  την  ζωντάνια,  την  ωριμότητα,  την  άνεση  στο 
λόγο,  την  εξυπνάδα,  το  εμπόριο  και  τη  νιότη. 
«Είναι  ο  πιο  φιλικός  στους  ανθρώπους  θεός»  ανέφερε  σχετικά,  ο  Πρύτανης  του 
ΟΠΑ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος. «Επικοινωνεί ξεκάθαρα την νέα στρατηγική 
κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το Ίδρυμα μας στο μέλλον. Εδραιώνει την διεθνή 
του  οντότητα  και  παρουσία  και  σηματοδοτεί  την  Αποστολή,  το  Όραμα,  τις 
Ιδρυματικές  αξίες,  την  κουλτούρα  και  τη  φιλοσοφία  του.  Με  αυτό  το  σύμβολο 
εισερχόμαστε, με αυτό το σύμβολο θα πορευτούμε στη Δεύτερη Εκατονταετία της 
ιστορίας  του  Πανεπιστημίου  μας.  Όλοι  μαζί»  κατέληξε  στην  ομιλία  του.    
Σε  σύντομο  χαιρετισμό  του  κατά  τη  διάρκεια  της  εκδήλωσης,  ο  Αναπληρωτής 
Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  του  Ιδρύματος,  Καθηγητής  Γεώργιος  Αυλωνίτης, 
αναφέρθηκε  μεταξύ  άλλων  και  στο  ρόλο  του  νέου  θεσμού   του  Συμβουλίου  των 
Πανεπιστημιακών  Ιδρυμάτων,  στον  οποίο  συμμετέχουν  διεθνούς  κύρους 
προσωπικότητες ως εξωτερικά μέλη και έχει σκοπό να συμβάλλει στον καθορισμό 
των  κατευθύνσεων  για  την  ανάπτυξη  του  Ιδρύματος. 
«Η Αποστολή του Πανεπιστημίου μας», ανέφερε ο κ.Αυλωνίτης «είναι η παραγωγή 
γνώσης και η εφαρμογή της στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και η διάπλαση 
υπεύθυνων  πολιτών,  έτοιμων  να  ζήσουν,  προσαρμοστούν  και  ηγηθούν  σε  μια 
παγκοσμιοποιημένη  οικονομία  και  κοινωνία.  Αναπόσπαστο  μέρος  της  Αποστολής 
είναι η συμβολή μας στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας και η διαμόρφωση 
της απαιτούμενης επιχειρηματικής δυναμικής εστιάζοντας στη νεανική καινοτομία 
και  στην  επιχειρηματικότητα».  
Ο  κ.Αυλωνίτης  ανέφερε  ότι  στα  δυνατά  σημεία  του  ΟΠΑ,  περιλαμβάνονται  το 
υψηλό επίπεδο φοιτητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, η ποιότητα σπουδών, τα 
αξιόλογα και πολυσυλλεκτικά μεταπτυχιακά προγράμματα, η μεγάλη κινητικότητα 
φοιτητών  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Erasmus,  οι  Μονάδες  Καινοτομίας  και 
Επιχειρηματικότητας,  ενώ στα σημεία που απαιτούν βελτίωση,   δεν παρέλειψε να 
αναφέρει  το θέμα των υποδομών, την ανάγκη για διεθνή προσανατολισμό και την 
– λόγω της οικονομικής ύφεσης ‐ υποχρηματοδότηση του Πανεπιστημίου,  η οποία 
έχει αντίκτυπο στην προσέλκυση διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, αλλά και 
τη  διαρροή  διακεκριμένων  μελών  ΔΕΠ  προς  Πανεπιστήμια  του  εξωτερικού.    
«Δεν μας πτοούν οι αδυναμίες μας» επεσήμανε ο κ.Αυλωνίτης  «Έχουμε πολλά και 
σημαντικά  δυνατά  σημεία.  Προχωρούμε  στην  επίτευξη  της  αποστολής  και  του 
οράματός  μας  στη  βάση  συγκεκριμένων  Στρατηγικών  Κατευθύνσεων  /  Πυλώνων» 
κατέληξε.  
 
Ο Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  παρουσίασε  στη  συνέχεια 
το  ακαδημαϊκό  προφίλ  του ΟΠΑ,   αναφερόμενος  μεταξύ  άλλων  στις  πολυάριθμες 



διακρίσεις που έχει λάβει  το  Ίδρυμα από έγκριτους οργανισμούς στην Ελλάδα και 
στο  εξωτερικό,  ως  αποτέλεσμα  το  οποίο  απορρέει  από  την  κοινή  κουλτούρα  για 
αριστεία  που  διαπνέει  το  διοικητικό,  ερευνητικό  και  διδακτικό  του  προσωπικό.    
Ο  κύριος  Γιακουμάκης,  αναφέρθηκε  επίσης  στην  Στρατηγική  Προτεραιότητα  του 
ΟΠΑ όσον αφορά στη στήριξη  της  επιχειρηματικότητας,  μέσω των προγραμμάτων 
σπουδών του Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και 
πολλές  καινοτομικές  δράσεις,  όπως   το  «Θερινό  Σχολείο  Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας»  ,  το  Κέντρο  Στήριξης  Επιχειρηματικότητας  και  Καινοτομίας 
(Athens Center of Entrepreneurship and  Innovation  ‐ ACE),  τη  Δομή Απασχόλησης 
και  Σταδιοδρομίας,  το  Γραφείο  Πρακτικής  Άσκησης,  το  Γραφείο  Διασύνδεσης,  τη 
Μονάδα  Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας  και  άλλες. 
Όπως ανέφερε σχετικά ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, 
ως αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον 
Σεπτέμβριο  του  2012  έλαβε  διάκριση  Αριστείας,  σύμφωνα  με  το  παγκοσμίως 
αναγνωρισμένο  μοντέλο  Αριστείας  του  Ευρωπαϊκού  Οργανισμού  Ποιότητας  του 
EFQM,  τον  Ιούλιο  του  2013  ανακηρύχθηκε  εθνικός  νικητής  στην 
κατηγορία   ‘Προώθηση  του  Επιχειρηματικού  Πνεύματος’  στο  θεσμό  των 
Ευρωπαϊκών  Βραβείων  Προώθησης  της  Επιχειρηματικότητας,  ενώ  τον  περασμένο 
Ιανουάριο,  το  ΟΠΑ  επιλέχθηκε  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  μέσω  του  δικτύου 
Eurydice  ως  πρότυπο  Πανεπιστήμιο  σε  θέματα  επιχειρηματικότητας  και 
απασχολησιμότητας. 
«Το αποτέλεσμα των δράσεων στήριξης της Επιχειρηματικότητας δε φαίνονται μόνο 
από τις διακρίσεις που λαμβάνει το Ίδρυμα» επεσήμανε ο κ.Γιακουμάκης, «αλλά και 
από την εθελοντική  δραστηριοποίηση των φοιτητών και των καθηγητών του στον 
τομέα  αυτόν,  όπως  για  παράδειγμα  με  την  ίδρυση  του  φοιτητικού  συλλόγου 
επιχειρηματικότητας ThinkBiZ,  την ομάδα mentoring Job Pairs που αποτελείται από 
καθηγητές και φοιτητές του ΟΠΑ αλλά και πολλές άλλες πρωτοβουλίες». Σχετικά με 
τον  ερευνητικό  προσανατολισμό  του  Πανεπιστημίου,  προς  την  βασική  θεωρητική 
έρευνα αλλά και την εφαρμοσμένη, ο κ.Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού ανέφερε ότι «υποστηρίζεται από δυνατές δομές και τεχνογνωσία τόσο 
στις  επιστήμες  που  θεραπεύει  το  ΟΠΑ  όσο  και  στην  διαχείριση  και  υλοποίηση 
προγραμμάτων  σε  εθνικό,  ευρωπαϊκό  και  διεθνές  επίπεδο». 
Στο  Ερευνητικό  Προφίλ  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  αναφέρθηκε  ο 
Αντιπρύτανης  Οικονομικού  Προγραμματισμού  και  Ανάπτυξης  του  Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεώργιος Γιαγλής. «Καθώς ο κόσμος γύρω μας 
αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες 
συνθήκες και δεδομένα, όλοι μας στο ΟΠΑ είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις 
προκλήσεις  των  καιρών,  χτίζοντας  ένα  Πανεπιστήμιο  πρότυπο.  Ένα  Πανεπιστήμιο 
στην  αιχμή  της  πρωτοπορίας  στην  έρευνα,  την  εκπαίδευση  και  την  κατάρτιση» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Γιαγλής, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνέχεια στις δομές 
υποστήριξης,  προώθησης  και  ενίσχυσης  της  έρευνας  που  λειτουργούν  στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον  Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ)  του  ΟΠΑ  ο  οποίος  ιδρύθηκε  το  1983  με  κύριο  στόχο  την  προώθηση  των 
ερευνητικών,  συμβουλευτικών  και  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  των μελών  της 
ακαδημαϊκής κοινότητας  του Πανεπιστημίου και  των εργαστηρίων  του,  καθώς και 
την απόκτηση της διαχειριστικής, νομικής και οικονομικής δυνατό¬τητας από τους 
Καθηγητές  του  ιδρύματος  για  τη  διεξαγωγή  ερευνητικών  έργων.  
 «Οι  πόροι  του  ΕΛΚΕ  προέρχονται  αποκλειστικά  από  την  εκπόνηση  ερευνητικών 
έργων  στο  πλαίσιο  προγραμμάτων  χρηματοδοτούμενων  από  την  Ευρωπαϊκή 



Κοινότητα,  από  τη  Γενική  Γραμματεία  Έρευνας  και  Τεχνολογίας,  αλλά  και  από 
δημόσιους  και  ιδιωτικούς  οργανισμούς  στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό» 
υπογράμμισε ο κ.Γιαγλής, ο οποίος πρόσθεσε: «Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι το 
σύνολο της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο 
στα πλαίσια του ΕΛΚΕ, είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο και δεν στηρίζεται σε 
καμία  τακτική  ή  έκτακτη  επιχορήγηση  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό  ή  το 
Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων.» 
Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία από την ίδρυση 
του  ΕΛΚΕ  μέχρι  σήμερα  πάνω  από  3.000  ερευνητικά  και  εκπαιδευτικά  έργα,  με 
συνολικό  προϋπολογισμό  άνω  των  200  εκατομμυρίων  ευρώ.  
«Ο  ρόλος  όμως  ενός  Πανεπιστημιακού  Ιδρύματος»  υπογράμμισε  τέλος  ο 
Αντιπρύτανης  Οικονομικού  Προγραμματισμού  και  Ανάπτυξης  του  ΟΠΑ,  δεν 
εξαντλείται  στο  να  προσφέρει  προπτυχιακές  και  μεταπτυχιακές  σπουδές  και  να 
διεξάγει έρευνα. «Το Πανεπιστήμιο πρέπει και οφείλει να είναι κοντά στην κοινωνία 
και  να  στέκεται  δίπλα  στους  εργαζόμενους  και  τα  στελέχη  επιχειρήσεων  και 
οργανισμών, παρέχοντάς τους, όταν και όπου αυτό απαιτείται, επικαιροποιημένες 
γνώσεις  και  νέα  ευέλικτα  εκπαιδευτικά  προγράμματα,  έτσι  ώστε  να  παραμένει 
πάντα  στην  αιχμή  της  επιστήμης  αλλά  και  να  μπορεί  να  αφουγκράζεται  και  να 
αντανακλά  τις  συνεχώς  μεταβαλλόμενες  ανάγκες  της  οικονομίας  και  της 
κοινωνίας».  

 


