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Δελτίο Τύπου 

 

Εγκαίνια νέου κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

 

 
 

 

Τελέστηκαν  σήμερα,  23  Μαΐου  2017,  τα  εγκαίνια  του  νέου  κτηρίου  του  Οικονομικού 

Πανεπιστημίου  Αθηνών    από  την  Α.Ε.  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  Κύριο  Προκόπιο 

Παυλόπουλο, παρουσία μελών της πολιτικής ηγεσίας και του Δημάρχου Αθηναίων.  

 

Το  νέο  κτήριο  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  βρίσκεται  στο  κέντρο  της 

Αθήνας,  επί  των  οδών  Τροίας  2,  Σπετσών  και  Κιμώλου.  Το  οικοδόμημα,  συνολικής 

κάλυψης  6.000  τμ,  αποτελείται  από  Αίθουσες  Διδασκαλίας,  Γραφεία,  Αίθουσες 

Συνεδριάσεων,  Εργαστήρια, Αναγνωστήρια και Αρχειακούς χώρους.  

 

Το Έργο, ύψους 10.500.000  ευρώ,  χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

της  Περιφέρειας  Αττικής,  ως  έργο  του  ΕΣΠΑ.  Το  ακίνητο  παραδόθηκε  πλήρως 
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ανακαινισμένο,  από  την  προηγούμενη  ιδιοκτήτρια  εταιρία  με  την  επωνυμία  «ΟΤΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ», σύμφωνα με το Κτιριοδομικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου και την κείμενη 

Νομοθεσία.  Ο  εξοπλισμός  του  κτηρίου  με  Ηλεκτρονικούς  Υπολογιστές,  Έπιπλα  και 

δικτυακές  υποδομές  αποτέλεσε  συμπληρωματικό  έργο  συνολικού  προϋπολογισμού 

ύψους  1.157.000  ευρώ,  το  οποίο  ανέλαβε  η  εταιρεία  «Κτιριακές  Υποδομές  ΑΕ»  με 

πιστώσεις που δόθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

Όπως  ανέφερε  στην  ομιλία  του  ο  Πρύτανης  του  ΟΠΑ,  Καθηγητής  Εμμανουήλ 

Γιακουμάκης:  «Στην  σχεδόν  εκατονταετή  λειτουργία  του,  το  Ίδρυμα  έχει  αποτελέσει 

φάρο  για  την  Παιδεία  και  την  Επιστήμη  και  διακριτή  ακαδημαϊκή  εστία  σύνδεσης  της 

εκπαίδευσης  με  την  οικονομία,  την  κοινωνία  και  την  αγορά.  Με  την  ακατάβλητη 

διαχρονική  προσπάθεια  των  μελών  της  κοινότητάς  του,  έχει  επιτύχει  την  αναγνώρισή 

του ως  κέντρου  επιστημονικής αριστείας  και  αστείρευτης πηγής πνευματικού πλούτου 

για τη χώρα μας» 

 

Στη συνέχεια, ο Πρύτανης του ΟΠΑ αναφέρθηκε στο πάγιο πρόβλημα της στέγασης του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  ένα  θέμα  για  το  οποίο  ανέκαθεν  μεριμνούσαν  οι  

Πρυτανικές  Αρχές  του:  «Στο  πλαίσιο  της  στρατηγικής  ανάπτυξης  του  Ιδρύματος,  η 

βελτίωση,    η  επέκταση  και  η  αναβάθμιση  των  υποδομών  του    συνιστούν  αναγκαία 

συνθήκη. Το νέο αυτό κτήριο, αποτελεί ένα σημαντικό έργο για το Πανεπιστήμιό μας. Η 

υλικοτεχνική  αρτιότητά  του  και  η  υψηλή  ερευνητική‐εργαστηριακή  του  υποδομή  θα 

δώσουν  σημαντική  νέα ώθηση  και  έμπνευση  στο  επιστημονικό  προσωπικό    και  στους 

φοιτητές και, παράλληλα, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη της αποστολής και 

στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου». 

 

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, ευχαρίστησε τους φορείς που ενεπλάκησαν στην επιτυχή έκβαση 

του Έργου  και  κατέληξε  στην  ομιλία  του,  αναφερόμενος  στην  κοινωνική  διάσταση  της 

λειτουργίας του νέου κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:  

 

«Φιλοδοξούμε  να  αποτελέσει  η  παρουσία  μας  στο  κέντρο  της  πόλης,  ως  πνευματικού 

ιδρύματος  και  ως  φάρου  Γνώσης  και  Πολιτισμού,  παράγοντα  αναβάθμισης  της 

κοινωνικής  ζωής  και  της  καθημερινότητας,  ανάπλασης  του  δημόσιου  χώρου  και 

αποκατάστασης  του κάλλους της ιστορικής πόλης των Αθηναίων. 

 

Η  υποστήριξη  των  στρατηγικών  στόχων  ανάπτυξης  του  Πανεπιστημίου  μας  και  η 

αναβάθμιση  της  περιοχής  καθιστούν  τη  σημασία  του  παρόντος  κτηρίου  σημαντική  και 

κρίσιμη όχι μόνο για το ίδιο το Πανεπιστήμιο αλλά και για την πόλη μας.»  

 

Ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας,  απηύθυνε  στη  διάρκεια  των  εγκαινίων  σύντομο 

χαιρετισμό, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καλείται 

να  επιβεβαιώσει  την  ιστορία  του σε μία από  τις κρισιμότερες στιγμές  για  τη χώρα μας, 

κυρίως  στον  οικονομικό  τομέα»,  χαρακτηρίζοντας  μάλιστα  το  ΟΠΑ  «εμβληματικό 

ανώτατο ίδρυμα της χώρας» και «υποδειγματικό δημόσιο Πανεπιστήμιο». 

 

Κατά  τη  διάρκεια  των  εγκαινίων,  χαιρετισμούς  απηύθυναν  ο  Υπουργός  Επικρατείας  κ. 

Χριστόφορος  Βερναρδάκης  αναφέροντας  χαρακτηριστικά:  «Η  νέα  κτιριακή  υποδομή 
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έρχεται  να  δώσει  νέα  ώθηση  σε  ένα  δημόσιο  πανεπιστήμιο  που  διακρίνεται  για  τα 

προγράμματα σπουδών του, του διδάσκοντές του και τους αποφοίτους του». 

 

Ο  Δήμαρχος  Αθηναίων  κ.  Γεώργιος  Καμίνης  στο  χαιρετισμό  του  υπογράμμισε: 

«Εκπροσωπείτε  την  Ελλάδα  που  θέλουμε,  την  Ελλάδα  της  προσήλωσης  στην 

Ακαδημαϊκή  αποστολή,  την  Ελλάδα  που  αντιστέκεται  στην  οπισθοδρόμηση  και  την 

ήσσονα προσπάθεια». 

 

Ο Πρύτανης  του ΟΠΑ κ.  Εμμανουήλ  Γιακουμάκης,  ξενάγησε  την Α.Ε.  τον Πρόεδρο  της 

Δημοκρατίας  και  τους  προσκεκλημένους  στους  χώρους  του  νέου  κτηρίου  του 

Πανεπιστημίου.  

 

Το  ΟΠΑ  φιλοδοξεί  με  τη  λειτουργία  του  νέο  κτηρίου  του,  να  συνεχίσει  αδιάκοπα  να 

συμβάλλει, με τη δράση του και την προσφορά του, στις προκλήσεις της επιστήμης, της 

κοινωνίας και της οικονομίας. 

 

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ  


