
 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΓΠΑ 

 

Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» της ελληνικής κυβέρνησης για την ανώτατη εκπαίδευση 

προτείνει την ‘ομοσπονδιοποίηση’ του ΓΠΑ με 4 άλλα πανεπιστήμια ανόμοιων 

γνωστικών αντικειμένων (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, Παν/μιο Πειραιώς, Πάντειο 

Παν/μιο και Χαροκόπειο Παν/μιο) υπό την αιγίδα κοινής διοίκησης. 

Ουδείς όμως από τους λόγους του πρόσφατου νόμου 4009/2011 συντρέχει για την 

ένταξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σ’ αυτό το, νεοφανές για τα 

Ελληνικά δεδομένα, μόρφωμα που συνεπάγεται την υποβάθμιση και, στη συνέχεια, 

τη συρρίκνωσή του. 

Το ΓΠΑ, το τρίτο σε αρχαιότητα Ελληνικό Πανεπιστήμιο, έχει διεθνώς 

αναγνωρισμένο ερευνητικό και διδακτικό έργο και διαθέτει υψηλής ποιότητας 

ιδιόκτητες υποδομές σε ενιαία χωροταξικά περιοχή του Βοτανικού. 

Το ΓΠΑ, πέραν του ότι στον ένα σχεδόν αιώνα λειτουργίας του έχει συμβάλλει 

καθοριστικά στην πρόοδο των γεωπονικών επιστημών στη χώρα μας, τόσο το ίδιο 

όσο και οι απόφοιτοί του έχουν επίσης συνδράμει αποφασιστικά την αγροτική και 

εθνική οικονομία και μάλιστα σε χαλεπούς για τη χώρα καιρούς. Υπό τις σημερινές 

μάλιστα συνθήκες, στο πλαίσιο των οποίων η ανάγκη ανασυγκρότησης της αγροτικής 

οικονομίας ως πυλώνα εξόδου από την κρίση είναι κοινός τόπος, απαιτείται η 

περαιτέρω ενδυνάμωσή του. 

Ζητάμε το ΓΠΑ να παραμείνει ανεξάρτητο πανεπιστήμιο και να ενισχυθεί έτσι ώστε 

να μπορέσει να ανταποκριθεί, για μια ακόμη φορά, στις κρίσιμες απαιτήσεις των 

καιρών. 

 

Το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ του ΓΠΑ 

 



SUPPORT AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS 
 
The current Greek government’s project called “ATHENA” about the restructuring of 
the country’s Higher Education proposes the ‘federalization’ of the Agricultural 
University of Athens (AUA) with 4 other dissimilar universities (Athens University of 
Economics and Business, University of Piraeus, Panteion University and Harokopio 
University) under the aegis of a common administration. 
However, according to the recent Act 4009/2011 of the Greek government for Higher 
Education, there is no justification such integration, implying the downgrading and, 
afterwards, the dwindling of AUA; such integration is based on financial logistics 
rather than on criteria of academic excellence. 
The Agricultural University of Athens, the third oldest Greek University established 
in 1920, is internationally recognized for its research and educational attainments and 
affords high quality infrastructure on its own property. 
During its almost one-century long history, AUA has substantially contributed both in 
the progress of agricultural sciences in Greece and, along with its graduates, in rural 
and national development, in particular during the most hard periods of our country’s 
history. Especially under the current circumstances, with the need for the 
reconstruction of the country’s rural economy, as the basic pillar for the exodus from 
the crisis, being widely recognized, AUA has to be further supported and upgraded. 
We therefore demand that the Agricultural University of Athens remains an 
independent university as well as that it will be further strengthened in order to be 
able to contribute to the overcoming of the country’s crisis. 
 
Association of the Teaching and Research Staff 
of the Agricultural University of Athens 


