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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

              
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ                Αθήνα, 28.09.2020 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75 ΤΚ 11855        

 

 

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας Ακαδημαϊκής Χρονιάς επιθυμούμε, όπως και 

πέρυσι, να κάνουμε μία σύντομη ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων και 

δράσεων  της προηγούμενης περιόδου όσον αφορά το Πανεπιστήμιό μας. Παρά τις 

προφανείς δυσκολίες και ιδιαιτερότητες οι οποίες χαρακτήρισαν το περασμένο διάστημα, 

και οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, είμαστε 

αισιόδοξοι για την πορεία της ανάπτυξης του Ιδρύματος και τη διασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας του χάρη στις προσπάθειες όλων μας.  

 

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά με υγεία για εσάς και τις 

οικογένειές σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Οι Πρυτανικές Αρχές 
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 Εκατό Χρόνια Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 αποτέλεσε για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έτος-
ορόσημο, καθώς συμπληρώθηκαν τα πρώτα εκατό χρόνια από την ίδρυσή του.  Ταυτόχρονα 
όμως ήταν και η χρονιά της μεγάλης πρόκλησης λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του 
κορωνοϊού. Η δυσμενής αυτή συγκυρία επέβαλε την αναβολή ορισμένων κεντρικών 
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου, ωστόσο αυτές αντικαταστάθηκαν από σειρά 
άλλων δράσεων, μέσω των οποίων υπήρξε μία εξίσου σημαντική προβολή του 
Πανεπιστημίου μας. Αναλυτικότερα, στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται: 

✓ Η δημιουργία του λογότυπου των εκατό ετών (ευγενική προσφορά της γραφίστριας 
κυρίας Μυρτούς Ζωγραφάκη). 

✓ Η διοργάνωση συνέντευξης τύπου στις 21.02.2020 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών. 

✓ Η οργάνωση περιπτέρου στην Έκθεση Agrotica (30.01-02.02.2020). 

✓ Η έκδοση πολύχρωμου επετειακού τόμου 160 σελίδων στον οποίο παρουσιάζεται η 
εξέλιξη του ΓΠΑ και η σημερινή του δομή και δραστηριότητα. 

✓ Η έκδοση επετειακού γραμματοσήμου. 

✓ Η οργάνωση σειράς διαφημιστικών καταχωρήσεων σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση στον 
εβδομαδιαίο τύπο υψηλής κυκλοφορίας (ΒΗΜΑ, Καθημερινή, Έθνος, Φιλελεύθερος, 
Ελεύθερος Τύπος) και στον ειδικό τύπο (Agrenda).  

✓ Η παραγωγή σειράς αναμνηστικών με το λογότυπο των εκατό ετών. 

✓ Η τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων στην Ιερά Οδό και τη Λεωφόρο Αθηνών για την 
προβολή τόσο μηνυμάτων σχετικών με τον εορτασμό των 100 ετών όσο και των 
εκδηλώσεων οι οποίες θα πραγματοποιούνται τα επόμενα χρόνια στο Ίδρυμα. 

✓ Η ανάπλαση και κηποτεχνική διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου του Πανεπιστημίου για 
την πραγματοποίηση περιπάτων και αθλητικών δραστηριοτήτων από το κοινό.  

✓ Εκτενής αρθρογραφία και συνεντεύξεις μελών της κοινότητάς μας αλλά και του Πρύτανη 
προσωπικά σε πλήθος εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων για θέματα αγροδιατροφής αλλά 
και γενικότερα των επίκαιρων ζητημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και 
τεχνολογίας. Ειδικότερα όσον αφορά τις ανακοινώσεις των Πρυτανικών αρχών στα 
εξειδικευμένα εκπαιδευτικά sites, αυτές δημοσιεύονταν με συχνότητα ανά εβδομάδα ή το 
πολύ ανά δεκαπενθήμερο, με αποτέλεσμα τη συστηματική προβολή των δραστηριοτήτων 
του Ιδρύματος. 

✓ Ένα σημαντικό μέρος προγραμματισμένων δράσεων θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος 
του έτους και ορισμένες μέσα στο 2021. Στις δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται η έκδοση 
επετειακού βιβλίου για την ιστορία του ΓΠΑ και τη σύνδεση του με το γενικότερο χώρο του 
Βοτανικού, η ολοκλήρωση ενός επαγγελματικού video παρουσίασης του ΓΠΑ, η 
διοργάνωση σειράς συνεδρίων και ημερίδων, η διοργάνωση έκθεσης του ΓΠΑ στο 
Γεωργικό Μουσείο και, τέλος, η κεντρική εκδήλωση/ημερίδα με παράλληλη τριήμερη 
έκθεση στην Τεχνόπολη εφόσον το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες.  
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 Αντιμετωπίζοντας τον COVID-19 
✓ Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμπεριλαμβάνεται στα πρώτα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας το οποίο έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού, αρχικά με την εφαρμογή μέτρων προφύλαξης της δημόσιας 
υγείας   και στη συνέχεια με την οργάνωση της διαδικασίας εκπαίδευσης και εξεταστικής 
από απόσταση. Παρά τα προφανή προβλήματα του εν λόγω εγχειρήματος για το σύνολο 
των πανεπιστημίων, η συστηματική και φιλότιμη συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας 
του ΓΠΑ επέτρεψε την ολοκλήρωση του εξαμήνου, ενώ δημιούργησε μία πολύτιμη 
παρακαταθήκη για την επανάληψη της διαδικασίας ανάλογα με τις μελλοντικές συνθήκες. 
Η Πρυτανεία έχει ήδη δρομολογήσει την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών του 
Ιδρύματος έτσι ώστε σταδιακά να εξαλειφθούν όλα τα προβλήματα τα οποία 
παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου. Προφανώς κάθε αναβάθμιση 
του δικτύου αποτελεί από μόνη της μία πρόκληση καθώς συνοδεύεται από προβλήματα 
προσαρμογής, τα οποία αντιμετωπίζουμε εφάπαξ «εν τη γενέσει» τους. 

 Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Προεδρείο της Συνόδου των 
Πρυτάνεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 
✓ Tο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε αυτή τη δύσκολη χρονικά περίοδο, επελέγη από 

τη Σύνοδο των Πρυτάνεων – για πρώτη φορά στα χρονικά με ψηφοφορία και με 
συντριπτική πλειοψηφία– ως το πρώτο ανάμεσα σε έξι υποψήφια Ιδρύματα για το 
Προεδρείο της Συνόδου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Στην ατζέντα των εκκρεμών 
και σημαντικών θεμάτων που θα πρέπει να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις με 
την πολιτική ηγεσία περιλαμβάνονται θέματα που απασχολούν τα τελευταία χρόνια όλα 
τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και επιζητούν οριστικές λύσεις.   

 

 Δράσεις εξωστρέφειας, συνεργασιών και διασύνδεσης 

✓ Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας του Ιδρύματος ανακηρύχθηκε, στις 04.10.2019 
επίτιμος διδάκτορας του ΓΠΑ ο Υπουργός Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Κώστας Καδής μετά από εισήγηση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και 
απόφαση της Συγκλήτου. 

✓ Υπεγράφησαν επτά (7) μνημόνια συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

✓ Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμο Χαϊδαρίου προκειμένου να γίνει ένας 
πράσινος Δήμος βάσει των προτύπων που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 
μέσω των Παγκόσμιων Στόχων. 

✓ Υπεγράφη στο Καρπενήσι Μνημόνιο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 
τον Δήμο Καρπενησίου και τον Δήμο Αγράφων για την υποστήριξη και αναβάθμιση των 
πανεπιστημιακών δομών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ευρυτανία και 
την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. 

✓ Υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής για την δημιουργία ενός 
Επιχειρησιακού Πλαισίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην Ανατολική Αττική. Το 
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Σύμφωνο έχει ως πεδίο εφαρμογής το σύνολο των τομέων παραγωγικής και οικονομικής 
δραστηριότητας που απαντάται στην περιοχή. 

✓ Υπεγράφησαν Προγραμματικές Συμβάσεις με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

✓ Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΡΤ και του Γ.Π.Α. 

✓ Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Πινακοθήκης και του Γ.Π.Α. 

✓ Υπεγράφη Σύμφωνο Συμμετοχής του  Δήμου Αθηναίων με το Γ.Π.Α.  στο πλαίσιο 
εκπόνησης του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  

✓ Εγκρίθηκε η πρόταση έργου με τίτλο «Ευφυής Γεωργία και Κυκλική Βιοοικονομία-
SmartBIC» της Πράξης «Ευφυής Γεωργία και Κυκλική Βιοοικονομία-SmartBIC»  από την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 3 εκατ. €, η οποία 
συντάχθηκε και υποβλήθηκε κεντρικά από το Ίδρυμα. 

✓ Έλαβαν χώρα συναντήσεις των Πρυτανικών αρχών με σειρά πρεσβευτών από 
ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία διασύνδεσης του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΓΠΑ με ακαδημαϊκούς και παραγωγικούς φορείς 
τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψιν την ιδρυτική μας συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο EU-CONEXUS.  

✓ Πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδικτυακό συνέδριο (Annual Closing Conference) του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EU-CONEXUS το οποίο συγκέντρωσε περισσότερους από 
260 συμμετέχοντες από τις έξι χώρες-εταίρους. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η συμμετοχή 
και ενημέρωση από την Elena Tegovska, Erasmus+ Team Leader, DG EAC, European 
Commission- Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
- σχετικά με το παρελθόν και το μέλλον της «Πρωτοβουλίας των Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων». 

✓ Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης για το 2020, το ΓΠΑ αιτήθηκε και εξασφάλισε  
επιπλέον 250.252,00 ευρώ για ανταλλαγές ERASMUS εντός ΕΕ από 1/7/2020 ως 
31/10/2021, ενώ τα αποτελέσματα της αντίστοιχης αίτησης Π/Υ 104.225,00 ευρώ για 
ανταλλαγές εκτός ΕΕ αναμένονται τον Οκτώβριο. 

✓ Επίσης κατά το διάστημα 2019-20 το ΓΠΑ φιλοξένησε 64 φοιτητές ERASMUS από 
διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

✓ Συνεχίζει να υλοποιείται με επιτυχία το πρόγραμμα  “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά” σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers και την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Το 
πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.   

✓ Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής ιδέας ΓΠΑ που 
διοργάνωσε το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας 
(InnovInAgri) του ΕΛΚΕ, σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 11 
Ιουλίου 2020 με την υποστήριξη του Χρηματιστήριου Αθηνών, το οποίο ήταν Χορηγός 
Δράσης του Διαγωνισμού με θέμα την «Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών 
Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας». Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης οι 
ομάδες που διαγωνίζονταν παρουσίασαν 5 ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια τόσο 
σε εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου όσο και σε ακαδημαϊκούς και ευρύτερα 
ενδιαφερόμενους. Την ανάδειξη των νικητριών ομάδων πραγματοποίησε Επιτροπή 
Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζονταν από τον Συντονιστή του Προγράμματος NBG 
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Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, τον Πρόεδρο της Γεωθερμική Α.Ε. και την 
Πρόεδρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του  
ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οι μέντορες ήταν επιχειρηματίες ή 
στελέχη επιχειρήσεων που ανέλαβαν να συμβουλεύουν τις ομάδες στα θέματα marketing 
και στη χρηματοοικονομική ανάλυση και ταυτόχρονα να μεταφέρουν στις ομάδες την 
τρέχουσα τεχνογνωσία της αγοράς (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Hellas Digital, 
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ, TCB ΑΥΓΙΔΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε., Pest & Green E.E.). 

✓ Κατά την διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2020 το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας 
και Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχεδίασε και πραγματοποίησε σεμινάρια με θέματα 
που αφορούν την χρηματοοικονομική ανάλυση, το Business model canvas, καθώς και 
θέματα που αφορούν τον οδηγό επιχειρηματικού σχεδίου. 

✓ To InnovInAgri σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και τη Μονάδα Καινοτομίας & 
Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) διοργάνωσαν με 
μεγάλη επιτυχία το μεγαλύτερο διαπανεπιστημιακό StartUp Career Day στην Ελλάδα 
την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για τη 
μεγαλύτερη διαπανεπιστημιακή συνάντηση 41 επιτυχημένων ελληνικών StartUp 
εταιρειών με περισσότερους από 350 υποψηφίους. 

✓ Το InnovInAgri συνεργάστηκε με το έργο “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά” για την 
πραγματοποίηση του master class «Innovation & Business» που πραγματοποιήθηκε στις 
7 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου “FOUNDATIONS IN AGROFOOD, 
PRINCIPLES & PRACTICE”. 

 Δημιουργία Κέντρων Αριστείας, δημιουργία Ινστιτούτων του 
Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) και Έναρξη λειτουργίας του 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 

✓ Εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΓΠΑ η ίδρυση πέντε Κέντρων Αριστείας, συγκεκριμένα  
του Κέντρου Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πειραμάτων, του Κέντρου Εφαρμογών 
Κυτταροβιολογικών Τεχνολογιών, του Κέντρου Θρέψης Φυτών και Ποιότητας 
Εδάφους  (και τα τρία ως μετεξέλιξη υφιστάμενων δομών), του Κέντρου Καινοτομίας 
Αγροδιατροφής και Αντιμετώπισης Αγροδιατροφικών Κρίσεων και του Διεθνούς 
Κέντρου Αριστείας για την Αειφόρο Παράκτια Ανάπτυξη. 

✓ Προωθήθηκαν οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την επιλογή του 
Αντιπροέδρου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών 
Επιτροπών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Γ.Π.Α. 

✓ Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη του Κέντρου Δια 
Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (νομοθετική ρύθμιση, 
δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών, δημιουργία ιστοσελίδας και όλων των 
απαραίτητων εντύπων). Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι έτοιμο πλέον να παρέχει Επιμόρφωση, 
Κατάρτιση, Επικαιροποίηση, Εμβάθυνση, Διεύρυνση, Συμβουλευτική των γνώσεων 
των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης (και όχι μόνο), κάθε ηλικίας, στις τελευταίες 
εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και σε διεπιστημονικά πεδία τα οποία 
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αναπτύσσονται σήμερα με ταχείς ρυθμούς.  Επιπρόσθετα, παρέχει ανάπτυξη 
προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης η οποία αποδεσμεύει 
διδάσκοντες και καταρτιζόμενους από το χρόνο και το χώρο.  

 Ακαδημαϊκά θέματα και θέματα λειτουργίας των Συλλογικών Οργάνων 

✓ Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των 
Τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 
Γεωργικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας και αναμένεται η πιστοποίηση των 
υπολοίπων τμημάτων. 

✓ Σε συνεργασία με το ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου ΓΠΑ, πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
ανοικτή συνάντηση των Πρυτανικών Αρχών με την ευρύτερη φοιτητική κοινότητα 
προκειμένου να συζητηθούν διάφορα θέματα, κυρίως σε σχέση με την εξεταστική. Οι 
συναντήσεις αυτές θα επαναλαμβάνονται συχνά στο μέλλον. 

✓ Καθιερώθηκε η πλήρης ηλεκτρονική αξιολόγηση από τους φοιτητές για όλα τα 
Τμήματα. 

✓ Πραγματοποιήθηκαν 14 συνεδριάσεις της Συγκλήτου και 20 συνεδριάσεις του 
Πρυτανικού Συμβουλίου. Και τα δύο συλλογικά όργανα τοποθετήθηκαν επίσημα στα 
νομοσχέδια τα οποία δημοσιοποιήθηκαν κατά το διάστημα  αναφοράς από το 
Υπουργείο Παιδείας αλλά και άλλα Υπουργεία (π.χ. Ανάπτυξης). 

✓ Παραμετροποιήθηκε πρόγραμμα Η/Υ για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Σπουδών 
στην δημιουργία του Ωρολογίου Προγράμματος και του Προγράμματος χρήσης 
αιθουσών/αμφιθεάτρων και εργαστηρίων. 

✓ Βρίσκεται σε φάση αναμόρφωσης το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που επιβάλλει η νέα νομοθεσία (δήλωση στην 
πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ). 

✓  Προωθείται η αναμόρφωση του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου 

✓ Προωθούνται οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με την Νομική Σύμβουλο του 
Ιδρύματος προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα φοιτητών των ΤΕΙ που 
έχουν ενταχθεί στο ΓΠΑ. 

✓ Προκήρυξη 36.θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων και Διδακτόρων για την υποστήριξη 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

✓ Προωθείται η κατανομή 7 θέσεων ΠΔ407 για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στο Πανεπιστήμιο (το ΓΠΑ είχε αιτηθεί 35 θέσεις).   

 Υποδομές και Δημόσιες Επενδύσεις στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Το συνολικό ποσό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για τα οικονομικά έτη 
2019 και 2020 ανέρχεται σε 15.184.000 €. Συγκεκριμένα: 
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✓ Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων νέα έργα ύψους 4.650.000 € και 
μελέτες ύψους 1.255.000 €. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για  
εργαστηριακό εξοπλισμό (Β φάση) και ενίσχυση δομής των εργαστηρίων του ΓΠΑ 
(3.000.000 €) καθώς και αναβάθμιση κεντρικών μονάδων του Ιδρύματος. Ήδη έχουν 
προκηρυχθεί έργα ύψους 4.655.000 €.    

✓ Ξεκίνησε η μελέτη του κτηρίου Νέων Αμφιθεάτρων του ΓΠΑ, ολοκληρώθηκε η 
προμελέτη και σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης. 

✓ Προκηρύχθηκαν μελέτες για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του πρώην κτηρίου 
Ελαιοτριβείου στα Σπάτα, για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων 
στα οικόπεδα του Πανεπιστημίου, για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας 
όλων των κτηρίων του Ιδρύματος, για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής 
απόδοσης των κτηρίων, για την παροχή υπηρεσιών για την προσβασιμότητα  των 
ΑμΕΑ στους χώρους του Πανεπιστημίου καθώς και για την αποκατάσταση του πρώην 
κτηρίου ταύρων. 

✓ Προκηρύχθηκαν και υλοποιούνται έργα που αφορούν τις εργασίες μόνωσης στα 
κτήρια του Πανεπιστημίου, τις εργασίες χρωματισμού τους, την αντικατάσταση 
φωτιστικών με νέα τεχνολογίας led, την αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού 
του αμφιθεάτρου Σίδερη και την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, την αναβάθμιση 
των αθλητικών εγκαταστάσεων (προμήθεια υπαίθριου γυμναστηρίου και επισκευή 
γηπέδου μπάσκετ), την προμήθεια εξοπλισμού για την παρασκευή ζωοτροφών, την 
προμήθεια εργαστηριακών πάγκων, απαγωγών εστιών  και  συστημάτων 
καταιονισμού ύδατος, την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας,  
την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του τυροκομείου, την προμήθεια 
γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού προετοιμασίας εργαστηριακών δειγμάτων, 
την προμήθεια μικροσκοπίων και στερεοσκοπίων, την προμήθεια ανάπτυξης 
θαλάμων και θαλάμων νηματικής ροής, την προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού των 
εργαστηρίων κα. 

✓ Προκηρύσσεται άμεσα το έργο για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών συστημάτων, δικτυακού εξοπλισμού και λογισμικού για την κάλυψη 
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Ιδρύματος (200.000 €). 

✓ Ολοκληρώθηκε η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών 
της Διοίκησης για την εξ αποστάσεως εργασία καθώς την κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών μελών ΔΕΠ. 

✓ Ολοκληρώθηκε η προμήθεια υγειονομικού υλικού για την πρόληψη της διασποράς του 
SARS-Cov-2 καθώς και η προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού για όλα τα 
εργαστήρια του Πανεπιστημίου μας.  

✓ Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες μελέτες και αναμένεται η έκδοση οικοδομικής 
άδειας για την κατασκευή του Κέντρου Καινοτομίας και Αειφόρων Εφαρμογών 
Γεωπονικών Επιστημών στον Αλίαρτο σε χώρο του πρώην εκκοκκιστηρίου 
βάμβακος που παραχωρήθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το έργο χρηματοδοτείται με 3 εκατ. ευρώ από 
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το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το Κέντρο 
αυτό θα περιλαμβάνει αμφιθέατρα, εργαστήρια, δωμάτια φιλοξενίας 20 επισκεπτών με 
πλήρη ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Αναμένεται σε 1.5 χρόνο να έχει ολοκληρωθεί το 
κατασκευαστικό μέρος του έργου. 

✓ Υλοποιούνται τα υποέργα της ενταγμένης πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση στα 
κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» συνολικού 
προϋπολογισμού 2.186.000€. 

✓ Αναβαθμίστηκε το δίκτυο δεδομένων εντός του πανεπιστημιακού χώρου του ΓΠΑ με 
αντικατάσταση των μεταγωγών με αποτέλεσμα να 10πλασιαστεί η ταχύτητα 
μεταφοράς δεδομένων. 

✓ Επισκευάστηκαν και ανακαινίστηκαν γραφεία μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ καθώς και 
εργαστηριακοί χώροι. 

✓ Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την εγκατάσταση των 2 ηλεκτρονικών μικροσκοπίων 
με την κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων. 

✓ Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την εγκατάσταση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στο νέο κτήριο Φοιτητικής Λέσχης. 

✓ Υπογράφηκε σύμβαση με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Συσκευών» για τη συλλογή στον χώρο του 
Πανεπιστημίου πλαστικών PET, και συσκευασιών αλουμινίου.  

✓ Οργανώθηκαν ρεύματα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 
μεταλλικών αντικείμενων, χαρτιού, μελανοδοχείων, μπαταριών, ηλεκτρικών 
λαμπτήρων, κ.λπ. 

✓ Οργανώθηκαν διαδικασίες απομάκρυνσης και διαχείρισης των χημικών αποβλήτων 
που παράγονται κατά τη λειτουργία των εργαστηρίων του πανεπιστημίου.  

✓ Οργανώθηκαν μηνιαίες εργασίες μυοκτονίας, απεντόμωσης και φιδοαπώθησης  

✓ Απομακρύνθηκαν, με τη βοήθεια του Δήμου Αθηναίων, εγκαταλελειμμένα οχήματα 
από το χώρο του πανεπιστημίου. 

✓ Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμής Αστικής Κινητικότητας 
του Δήμου Αθηναίων.  

 

 Θέματα φοιτητικής μέριμνας και θέματα κινητικότητας φοιτητών 

✓ Εγκρίθηκε τριετές πρόγραμμα για την υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας 
των φοιτητών του ΓΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 570.000 €. Μεταξύ άλλων 
προβλέπει την επίτευξη 100% προσβασιμότητας των φοιτητών με κινητικά 
προβλήματα στο κεντρικό κτήριο του ΓΠΑ, στη δίοδο διέλευσης της Ιεράς οδούς, στο 
εστιατόριο και στο κτήριο του Καρπενησίου.  
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✓ Για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 εξασφαλίστηκαν σημαντικά αυξημένα κονδύλια για 
τις δράσεις κινητικότητας του ΓΠΑ στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+. Συγκεκριμένα, 
είναι πλέον διαθέσιμες:    

- 116 θέσεις δικαιούχων φοιτητών (έναντι 75 για το 2018-19) για το κλασσικό 
πρόγραμμα κινητικότητας και 

- 51 θέσεις δικαιούχων (φοιτητών-ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού) για το 
πρόγραμμα κινητικότητα στις χώρες που έχουν συμβληθεί με την ΕΕ (δεν υπήρχαν 
θέσεις για το 2018-19). 

 Θέματα προσωπικού 

 

✓  Εγκρίθηκαν πέντε (5) νέες θέσεις διοικητικού προσωπικού (νέες προσλήψεις μέσω 
ΑΣΕΠ), 50 θέσεις υποτρόφων ακαδημαϊκής εμπειρίας και 7 θέσεις διδασκόντων Π.Δ. 
407, και τέλος εγκρίθηκε το ποσό των 93.600 € για υποψήφιους διδάκτορες που θα 
παράσχουν επικουρικό έργο στα εργαστήρια. 

✓ Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για την ανανέωση μετά από προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ του 
προσωπικού καθαριότητας (20 θέσεις πλήρους απασχόλησης) καθώς και 
προσωπικού φύλαξης (4 θέσεις). 

✓ Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης γιατρού εργασίας στο Ίδρυμα για την 
παροχή υπηρεσιών υγείας στους εργαζόμενους. 

✓ Τοποθετήθηκαν Αναπληρωτές Διευθυντές σε 3 Διευθύνσεις του Πανεπιστημίου μετά 
από αξιολόγηση. 

✓ Έγινε στελέχωση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, γεγονός που θα 
επιτρέψει την αξιολόγηση του προσωπικού του.  

 

 Θέματα Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας 

 

✓ Επεκτάθηκε για πρώτη φορά η δραστηριότητα της Εταιρείας Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας του ΓΠΑ στο λιανεμπόριο με πώληση 4.500 φιαλών 
κρασιού στις αλυσίδες Σκλαβενίτης και Α-Β Βασιλόπουλος. Η συγκεκριμένη ενέργεια 
ανοίγει νέες, θετικές προοπτικές για την προώθηση των προϊόντων παραγωγής και 
επωνυμίας του ΓΠΑ. 

✓ Υλοποιήθηκε για 2η χρονιά, το πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας με την 
«ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ». Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την καλλιέργεια 100 
στρεμμάτων βυνοποιήσιμου, 100% Ελληνικού κριθαριού από ποικιλίες που έχουν 
αξιολογηθεί για τα αποδοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά από το Πανεπιστήμιό 
μας. Σημειώνεται ότι το ΓΠΑ είναι επιστημονικός σύμβουλος της «ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ 
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ» τα τελευταία 10 έτη στο πρόγραμμα για το βυνοποιήσιμο κριθάρι με 
ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Στο πρόγραμμα αυτό που υλοποιεί το ΓΠΑ σε 
συνεργασία με την «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ» γίνεται αξιολόγηση ποικιλιών 
βυνοποιήσιμου κριθαριού, δημιουργία νέων ποικιλιών και επιλογή των καταλλήλων 
καλλιεργητικών τεχνικών.   
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 Θέματα Έρευνας  
 

✓ Χάρη στην εξαιρετικά δυναμική διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων από τα μέλη 
της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας, τα έσοδα του ΕΛΚΕ ανήλθαν στο ποσό των 12 
εκατ. € (το ποσό αυτό δεν αναφέρεται στο συνολικό προϋπολογισμό των ενεργών 
προγραμμάτων αλλά στο ποσό που διακινήθηκε μέσα από τα παραπάνω 
προγράμματα στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020). Την τελευταία περίοδο τα ενεργά 
ερευνητικά έργα ήταν 532, από τα οποία τα 12 με συντονισμό από το ίδρυμα, τα 72 
ευρωπαϊκά έργα, τα 80 εθνικά έργα από ευρωπαϊκά ταμεία, τα 79 από διεθνείς 
εταιρείες και οργανισμούς, 301 από εθνικές εταιρείες και οργανισμούς, 409 έργα 
προϋπολογισμού μέχρι 50Κ.€, 77 έργα προϋπολογισμού 50Κ-200Κ €, 46 έργα 
προϋπολογισμού >200Κ €. Όλα τα παραπάνω έργα υλοποιούνται με την ερευνητική 
προσπάθεια των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας μας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) 
του ΓΠΑ καθώς και με την επιπρόσθετη επιστημονική βοήθεια 863 εξωτερικών 
συνεργατών μας. 


