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ΜΕΜΙΑ ΜΑΤΙΑ: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Καθηγητή Σπύρου Κίντζιου, Υποψήφιου Πρύτανη Γ.Π.Α.

1. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - το δικό μας Πανεπιστήμιο:

- Μοναδικό στο είδος του και την αποστολή του

- Ιστορικά ηγετικός ρόλος στην έρευνα και την εκπαίδευση του αγροδιατροφικού τομέα

2. Οι σημερινές προκλήσεις:

- Ραγδαία μεταβαλλόμενος ακαδημαϊκός χάρτης

- Ανταγωνισμός από άλλα ιδρύματα

- Μειωμένη χρηματοδότηση από την πολιτεία

- Υποβάθμιση της συνταγματικής αυτοδυναμίας και αυτοτέλειας

3. Οι αδιαπραγμάτευτες αρχές μου:

- Δημόσιος χαρακτήρας (ουσιαστικός) του Πανεπιστημίου, με έμφαση στην προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας

- Πλήρης διαφάνεια

- Έμπρακτη δημοκρατία στην καθημερινότητα της ακαδημαϊκής μας ζωής και τα θεσμικά όργανα.

4. Οι στρατηγικοί άξονες του οράματος:

- Εξέλιξη του ΓΠΑ με στόχο την αύξηση του ακαδημαϊκού μας στίγματος εντός και εκτός των συνόρων

- Αύξηση εξωστρέφειας και χρηματοδότησης

- Θεμελιώδης βελτίωση της ποιότητας της ζωής, των εγκαταστάσεων και των χώρων του Πανεπιστημίου.

5. Οι βασικοί στόχοι:

- Διατήρηση αυτοδυναμίας και αυτοτέλειας του ΓΠΑ

- Πρωτοπορία και αριστεία στον χώρο της γεωτεχνικής εκπαίδευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο

6. Πρώτα το σπίτι μας: ενδυνάμωση των υφιστάμενων Τμημάτων μας

-Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, νέα γνωστικά αντικείμενα και εργαστήρια

- Καθιέρωση αλγόριθμου κατανομής μελών ΔΕΠ βάση αντικειμενικών αναγκών σε εκπαιδευτικό έργο ανά
εργαστήριο και μάθημα

- Ισχυρά πτυχία, αντιπροσωπευτικά της φυσιογνωμίας κάθε Τμήματος

- Αξιοποίηση της «όσμωσης» μεταξύ των Τμημάτων

- Σε συνεργασία (συμβουλευτικά) με τον Σύλλογο Αποφοίτων

- Έμφαση σε διατμηματικά μεταπτυχιακά
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7. Δημιουργία δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης

- Οριζόντια κατάρτιση σε επαγγελματίες και φορείς

- Σε τοπικό, εθνικό και διεθνές/περιφερειακό επίπεδο

- Ποικιλία προγραμμάτων:

 Σεμινάρια

 Θερινά σχολεία

 Διεθνή μεταπτυχιακά

8. Διεύρυνση του Πανεπιστημίου

- Εξέλιξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ώστε να θεραπεύσει ολόκληρο το εύρος του γεωπονικού, αγροδιατροφικού
και γεωτεχνικού τομέα

- Με σεβασμό στην ιστορία μας

- Υλοποίηση σχεδίου εξέλιξης με αποφασιστικότητα και προσοχή

- Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης μέχρι το τέλος του έτους

- Με ουσιαστικό διάλογο και συμμετοχή όλων μας

- Με κριτήρια, προϋποθέσεις και αξιολόγηση βιωσιμότητας κάθε πρότασης

- Με προοπτική σε βάθος χρόνου

- Χωρίς αποδυνάμωση/διάσπαση των υφιστάμενων Τμημάτων

- Με πρόβλεψη σταδιακής ίδρυσης και λειτουργίας νέων Τμημάτων και Σχολών

- Ενδεχόμενες συνεργασίες με άλλα ιδρύματα: έναρξη εντατικής διερευνητικής συζήτησης σε μηδενική βάση και με
παράλληλη αξιολόγηση

9. Χρηματοδότηση

- Συνεχής διεκδίκηση από την Πολιτεία των υποχρεώσεων της

- Τακτικές πιστώσεις: αναθεώρηση κριτηρίων κατανομής πιστώσεων στο ΓΠΑ

- Εξορθολογισμός πάγιων δαπανών, εξοικονόμηση και ιδιοπαραγωγή ενέργειας

- Ενίσχυση λειτουργίας ΕΛΚΕ/HelpDesk: μείωση γραφειοκρατίας για να καταστεί απλούστερη η υποβολή
προτάσεων και να αυξηθεί ο αριθμός των χρηματοδοτούμενων έργων, θέσπιση κεντρικών διαδικασιών

- Καθιέρωση Ανοικτής Εβδομάδας ΓΠΑ για αύξηση της συνέργειας τόσο ανάμεσα στα μέλη του ΓΠΑ όσο και
ευρύτερα

10. Κυψέλη Καινοτομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

- Υλικοτεχνική ενίσχυση Εργαστηρίων και Υποδομών με στόχο τη δημιουργία Πρότυπων Πιλοτικών Μονάδων για
την επίδειξη και μεταφορά καινοτομίας σε μεθόδους, προϊόντα και υπηρεσίες

- Ενίσχυση συνεργασιών με Περιφέρειες

- Κεντρική Διαπίστευση Εργαστηρίων

- Αναμόρφωση λειτουργίας Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΓΠΑ προς αποδοτικότερες επιλογές,
με παράλληλη αξιοποίηση Σπάτων/Λυσσιατρείου και ένταξη των νέων Κέντρων (ΚΕΣΑΠ, ΚΕΚΥΤΕ, ΚΕΘΦΥΠΕ)

- Καθιέρωση συστήματος παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών

- Ενίσχυση Γεωργικού Μουσείου

- Διεκδίκηση 2020 ως «Έτους Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την
Περιφέρεια.
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11. Χρηστή διοίκηση

- Άμεση και διαρκής επικοινωνία Διοίκησης-Κοινότητας ΓΠΑ

- Διαρκής ενημέρωση για τα σημαντικά θέματα τόσο μέσω της ιστοσελίδας όσο και με τακτικές συναντήσεις με τα
Τμήματα και τις Διευθύνσεις.

- Πλήρης πρόσβαση στις αποφάσεις Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου

- Τακτικός και ουσιαστικός απολογισμός του έργου της Πρυτανείας

- Θωράκιση και αναβάθμιση της θεσμικής υπόστασης των Συναδέλφων Διοικητικών, με μεγιστοποίηση της
απασχόλησης στη θέση εξειδίκευσης κάθε ενός και στήριξη της επαγγελματικής ανέλιξης τους

- Άμεση ενίσχυση της στελέχωσης της Κεντρικής Διοίκησης και των Γραμματειών των Τμημάτων, υλοποίηση
οργανογράμματος μετά από ουσιαστική διαβούλευση

- Βελτίωση συντονισμού Διευθύνσεων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

- Καθολική ψηφιοποίηση διοικητικών και ακαδημαϊκών διαδικασιών

- Θέσπιση συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων βελτίωσης της Διοίκησης από όλη την Κοινότητα ΓΠΑ σε
τακτική βάση

12. Ενίσχυση εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου

- Συνεχείς παρεμβάσεις στο Υπουργείο για εξορθολογισμό αριθμού φοιτητών και προστασία του αυτοδιοίκητου

- Αύξηση της συνεκτικότητας και λογικής ακολουθίας (αλυσίδας) μαθημάτων ΠΠΣ

- Βελτιστοποίηση χρήσης αιθουσών διδασκαλίας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

- Αύξηση ευελιξίας ωρολόγιου προγράμματος

- Θεσμική οργάνωση τηλεκπαίδευσης

- Κατασκευή νέων χώρων διδασκαλίας

- Θέσπιση πολιτικής κοινής πρόσβασης σε όργανα και χώρους ευθύνης Εργαστηρίων => δημιουργία core facilities

- Ίδρυση Δικτύου Εργαστηρίων (μεγάλων οργάνων) υποστήριξης έρευνας. Στήριξη του δικτύου στη συντήρηση και
καλή λειτουργία των μεγάλων οργάνων από τον ΕΛΚΕ

13. Βελτίωση καθημερινότητας

- Αύξηση επιπέδου ασφάλειας έναντι κλοπών και ατυχημάτων με σειρά μέτρων (ηλεκτρονικές κλειδαριές,
αναβάθμιση φυλακίων, τακτικές ασκήσεις για την ευρύτερη κοινότητα ΓΠΑ, αναβάθμιση ιατρείου)

- Βελτίωση πρόσβασης από ΑΜΕΑ

- Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας και λειτουργίας φοιτητικής εστίας

- Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων

- Ενίσχυση αθλητικών δραστηριοτήτων

- Αισθητική αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου & κτιρίων

14. Η υλοποίηση του οράματος: λύσεις και όχι λόγια

- Στον αγώνα αυτόν η Πρυτανεία θα αφουγκράζεται και θα επιδιώξει να έχει συμμάχους ΟΛΑ τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας

- Θα δώσουμε όλοι μαζί νέα πνοή στην πορεία του Ιδρύματος προς το μέλλον.

________________________


