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Νζεσ φοιτήτριεσ και νζοι φοιτητζσ, Αγαπητοί μου, 

 

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ υποδζχομαι ςτθν επιλογι ςασ, το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ 

Αττικισ (ΠΑΔΑ), το δεφτερο ςε αρικμό φοιτθτϊν Κδρυμα ςτθν Αττικι και το τρίτο ςε 

αντίςτοιχο αρικμό ςτθ χϊρα και ςασ ςυγχαίρω για τθν επιτυχία ςασ.  

Θεωρϊ ότι θ παρουςία ςασ είναι τιμι για το Πανεπιςτιμιό μασ, το εμπλουτίηει και 

κα ικελα από κοινοφ δθμιουργικά να διαμορφϊςουμε μια νζα, ανοδικι πορεία 

εξζλιξθσ. 

Το ΠΑΔΑ, παρ’ όλθ τθν πρόςφατθ ίδρυςι του (2018), κεωρείται το πλζον ταχζωσ 

αναπτυςςόμενο Ελλθνικό ΑΕΙ ςτθ χϊρα και προζρχεται από τρία επιμζρουσ 

ιςτορικά και δυναμικά Ιδρφματα εκπαίδευςθσ και ζρευνασ ςτο χϊρο τθσ Αττικισ, τα 

τζωσ ΤΕΙ Ακινασ, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ που επί 

δεκαετίεσ προςζφεραν ςτθν κοινωνία χιλιάδεσ αποφοίτουσ και ςυνζβαλαν 

καταλυτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ, αλλά και διεκνϊσ. 

Διακζτει 6 Σχολζσ (Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ, Σχολι Διοικθτικϊν, Οικονομικϊν & 

Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Σχολι Επιςτθμϊν Τροφίμων, Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ και 

Πρόνοιασ, Σχολι Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν και Πολιτιςμοφ και Σχολι Μθχανικϊν), 27 

Τμιματα υψθλϊν ακαδθμαϊκϊν προδιαγραφϊν, τα οποία καλφπτουν ςχεδόν όλο το 

φάςμα πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν. 

Οι χϊροι του Πανεπιςτθμίου βρίςκονται ςε τρεισ πανεπιςτθμιουπόλεισ (δφο ςτο 

Αιγάλεω: ςτο Άλςοσ και τον Αρχαίο Ελαιϊνα, ενϊ μία ςτθν Ακινα) και ςε εξζλιξθ 

ολοκλιρωςθσ βρίςκεται και τζταρτθ πανεπιςτθμιοφπολθ ςτο Μοςχάτο. 

Στρατθγικι μασ είναι το να επενδφουμε ςτουσ ανκρϊπουσ και επιδιϊκουμε όλθ θ 

ακαδθμαϊκι κοινότθτα να ςυνεργάηεται αρμονικά και δθμιουργικά, με ζνα κοινό 

όραμα, το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ να εδραιωκεί ςτθ χϊρα μασ, αλλά και 



διεκνϊσ ωσ ζνα ιςχυρό, ςφγχρονο, προοδευτικό πανεπιςτιμιο, με δθμόςιο 

χαρακτιρα, αναγνωρίςιμο και ανταγωνιςτικό ρόλο ςτο παγκόςμιο ςτερζωμα. 

Ζνα Κδρυμα ευχάριςτθσ κακθμερινότθτασ, ζνασ χϊροσ ςτον οποίο να μποροφμε 

αρμονικά να ηοφμε και να κοινωνικοποιοφμαςτε. Ζνα Πανεπιςτιμιο που να κζτει 

υψθλά τα κζματα επιςτιμθσ, υγείασ, αυτοπροςδιοριςμοφ, αξιοπρζπειασ, 

πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και οικολογίασ. 

Τα χρόνια τθσ φοίτθςισ ςασ είναι τα πιο δθμιουργικά ςε όλα τα επίπεδα γιατί 

αποκτάτε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, κοινωνικοποίθςθ και εμπειρία και 

διαμορφϊνετε μοναδικζσ προχποκζςεισ για τθν κοινωνία τθσ εργαςίασ και τθσ 

επιςτιμθσ, αλλά και τθν προςωπικι ςασ ηωι. 

Η τρζχουςα περίοδοσ τθσ πανδθμίασ ορίηει νζα δεδομζνα μάκθςθσ, με 

αποςταςιοποίθςθ και ατομικζσ προφυλάξεισ που δθμιουργοφν περιοριςμοφσ ςτθν 

αναντικατάςτατθ εκπαιδευτικά διάδραςθ τθσ φυςικισ παρουςίασ, όπωσ και 

αυξθμζνα επίπεδα ευκφνθσ για τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ.  

Το Πανεπιςτιμιο ζχει ζγκαιρα αναπτφξει κατάλλθλεσ υποδομζσ και προχποκζςεισ 

τθλεργαςίασ, αλλά και προφυλάξεισ, τισ οποίεσ και ςυνεχϊσ επικαιροποιεί, ϊςτε να 

ανταποκρίνεται ςε ουςιαςτικό βακμό και εναλλακτικά ςτισ δυςχερείσ πρωτόγνωρεσ 

προκλιςεισ. 

Σασ ηθτϊ να ζχετε αιςιοδοξία, ευαιςκθςία και αγάπθ απζναντι ςε αυτό που 

επιλζξατε να ςπουδάςετε.  

Εφχομαι θ φοίτθςι ςασ να αποδειχκεί ανάλογθ των προςδοκιϊν και των ονείρων 

ςασ.  

Και πάλι ςυγχαρθτιρια, με υγεία και ψυχικό ςκζνοσ! 

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ. 

 

Καθηγητήσ Παναγιώτησ Ε. Καλδήσ 

Πρφτανησ 

 

 

 


