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πανηγυρική

παρευρέθηκε

Ενημερωτική

στην

Εκδήλωση

πρώτη,
του

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) με
τίτλο: «Το ΟΠΑ στην

Αφετηρία

της Επόμενης

Εκατονταετίας», κατά την οποία το πανεπιστήμιο
ανακοίνωσε τη Στρατηγική Επανατοποθέτηση του
εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού του ρόλου,
δημοσιοποιώντας μιας σειρά δράσεων και καινοτόμων
πρωτοβουλιών.

Εκπαίδευση

Τεχνολογία

∆ελτία Τύπου

Αλλαγές στο σύστημα τοποθετήσεων
εκπαιδευτικών
Ανδρέας Λοβέρδος: Να μην αναστατώνεται ο
κόσμος, ο νόμος για τις μετεγγραφές είναι σαφής
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη
συμμετοχή στις εξετάσεις των Σχολών της
Ελληνικής Αστυνομίας

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση σχεδόν ενός αιώνα παρουσίας του
ιστορικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής

Τράπεζα Θεμάτων για τους υποψήφιους
εκπαιδευτές ενηλίκων

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».

Υπενθύμιση προθεσμίας Μηχανογραφικού
∆ελτίου - Στατιστικά Στοιχεία για τα Ειδικά
Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης 2013-2014

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 ∆εύτερης 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.

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.
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δημοσιοποίηση της νέας Οπτικής
Ταυτότητας

του

Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας η
μελέτη,

ανάλυση

και

σχεδιασμός,
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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

4,237 people like eduadvisor.gr.

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,

Facebook social plugin

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 ∆εύτερη 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.

...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.

...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.

Για το αναλυτικό ∆ελτίο Τύπου πατήστε Ε∆Ω.
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