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Η Υπουργός Παιδείας στην τελετή παράδοσης της Διοίκησης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Η Υπουργός Παιδείας στην τελετή παράδοσης της Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως απηύθυνε σήµερα  τον εξής
χαιρετισµό στην τελετή παράδοσης της Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής:

 «Αξιότιµε κύριε Πρύτανη, Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Διοικούσας Επιτροπής,

Αξιότιµοι κύριοι Πρυτάνεις, Αξιότιµα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας,

Αξιότιµοι κύριοι Δήµαρχοι,

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Είναι µεγάλη τιµή να βρίσκοµαι σήµερα εδώ ανάµεσά σας, στην τελετή παράδοσης της Διοίκησης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής από τον Πρόεδρο της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύµατος,
κύριο Μουντζούρη, στον πρώτο εκλεγµένο Πρύτανη, κύριο Καλδή.

Εκ µέρους της Κυβέρνησης, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά µου αφενός στον Πρόεδρο και τα
µέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για το πολύτιµο έργο τους έως σήµερα, αφετέρου στη νέα
εκλεγµένη πρυτανική αρχή, µε τις ειλικρινείς ευχές µου για κάθε επιτυχία στο έργο της.

Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση θέτει την αναµόρφωση και ενίσχυση του τεχνολογικού τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης ως πολιτική προτεραιότητα αιχµής για την Παιδεία.

Και η ενίσχυση του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης µπορεί να προέλθει και µέσα από
συµπράξεις οµοειδών Ιδρυµάτων, όπως εν προκειµένω µε την συγχώνευση των δύο Τεχνολογικών
Ιδρυµάτων, της Αθήνας και του Πειραιά. Αυτός ήταν ο λόγος που ως Αντιπολίτευση – τότε - υποστηρίξαµε
το εγχείρηµα της δηµιουργίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, παρά το ότι διαφωνήσαµε µε επί
µέρους πτυχές της υλοποίησής του.

Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονες κοινωνικές µάστιγες, όπως η νεανική ανεργία, η µαζική φυγή
προσοντούχων νέων και η αδυναµία σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης µε την παραγωγική διαδικασία
θα µπορούσαν να αντιµετωπισθούν, σε µεγάλο βαθµό, µέσω της ενίσχυσης του τεχνολογικού τοµέα της
εκπαίδευσης. Και για εµάς, η αντιµετώπισή τους αποτελεί εθνικό στόχο.

Εξάλλου, το µεταρρυθµιστικό µας σχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στοχεύει στη διαµόρφωση
ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, τα οποία θα είναι πραγµατικά αυτόνοµα, αυτοδιοικούµενα, αξιολογούµενα,
ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, σε κοινό βηµατισµό µε την αγορά εργασίας.

Οραµατιζόµαστε ένα Πανεπιστήµιο ουσιαστικά συνδεδεµένο µε την πραγµατικότητα της αγοράς και τον
κόσµο της εργασίας. Αλλά και ένα Πανεπιστήµιο το οποίο θα αποτελεί τον ζωτικό πυρήνα της περιοχής
στην οποία εδράζεται και που παράλληλα θα αναπτύσσει δράσεις εξωστρέφειας, οικοδοµώντας ισχυρούς
δεσµούς µε ακαδηµαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού.

Είµαι πεπεισµένη για το ρόλο του ΠΑΝΔΑ ως µήτρας νέων ιδεών και τεχνολογιών. Ένα πραγµατικό
οικοσύστηµα από φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές, πλήρως εναρµονισµένο µε τις σύγχρονες, τάσεις της
επιστήµης.

Ως Κυβέρνηση θα στηρίξουµε το εγχείρηµα αυτό µε όλες µας τις δυνάµεις.

Καλή θητεία!»

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr
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Ν. Κεραµέως για ΠΑΔΑ: "Μήτρα" νέων ιδεών και τεχνολογιών ο ρόλος του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Πρύτανης Π. Καλδής: Επιδιώκουµε το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής να εδραιωθεί στη χώρα µας, αλλά και
διεθνών ως ένα πρώτης επιλογής ισχυρό , σύγχρονο, προοδευτικό , µε δηµόσιο χαρακτήρα, αναγνωρίσιµο
και ανταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσµιο στερέωµα.

“Είµαι πεπεισµένη για το ρόλο του Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής ως µήτρας νέων ιδεών και
τεχνολογιών. Ένα πραγµατικό οικοσύστηµα από φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές, πλήρως
εναρµονισµένο µε τις σύγχρονες, τάσεις της επιστήµης.Ως Κυβέρνηση θα στηρίξουµε το
εγχείρηµα αυτό µε όλες µας τις δυνάµεις”.

Αυτό τόνισε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως, κατά τη σηµερινή  τελετή παράδοσης της
Διοικούσας Επιτροπής στις νέες Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, και υπογράµµισε τα
εξής:

 Είναι µεγάλη τιµή να βρίσκοµαι σήµερα εδώ ανάµεσά σας, στην τελετή παράδοσης της Διοίκησης
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής από τον Πρόεδρο της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του
Ιδρύµατος, κύριο Μουντζούρη, στον πρώτο εκλεγµένο Πρύτανη, κύριο Καλδή.
Εκ µέρους της Κυβέρνησης, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά µου αφενός στον Πρόεδρο και
τα µέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για το πολύτιµο έργο τους έως σήµερα, αφετέρου
στη νέα εκλεγµένη πρυτανική αρχή, µε τις ειλικρινείς ευχές µου για κάθε επιτυχία στο έργο της.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση θέτει την αναµόρφωση και ενίσχυση του τεχνολογικού τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης ως πολιτική προτεραιότητα αιχµής για την Παιδεία.
Και η ενίσχυση του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης µπορεί να προέλθει και µέσα από
συµπράξεις οµοειδών Ιδρυµάτων, όπως εν προκειµένω µε την συγχώνευση των δύο Τεχνολογικών
Ιδρυµάτων, της Αθήνας και του Πειραιά. Αυτός ήταν ο λόγος που ως Αντιπολίτευση – τότε -
υποστηρίξαµε το εγχείρηµα της δηµιουργίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, παρά το ότι
διαφωνήσαµε µε επί µέρους πτυχές της υλοποίησής του.
Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονες κοινωνικές µάστιγες, όπως η νεανική ανεργία, η µαζική φυγή
προσοντούχων νέων και η αδυναµία σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης µε την παραγωγική
διαδικασία θα µπορούσαν να αντιµετωπισθούν, σε µεγάλο βαθµό, µέσω της ενίσχυσης του
τεχνολογικού τοµέα της εκπαίδευσης. Και για εµάς, η αντιµετώπισή τους αποτελεί εθνικό στόχο.
Εξάλλου, το µεταρρυθµιστικό µας σχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στοχεύει στη διαµόρφωση
ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, τα οποία θα είναι πραγµατικά αυτόνοµα, αυτοδιοικούµενα,
αξιολογούµενα, ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, σε κοινό βηµατισµό µε την αγορά εργασίας.
Οραµατιζόµαστε ένα Πανεπιστήµιο ουσιαστικά συνδεδεµένο µε την πραγµατικότητα της αγοράς και
τον κόσµο της εργασίας. Αλλά και ένα Πανεπιστήµιο το οποίο θα αποτελεί τον ζωτικό πυρήνα της
περιοχής στην οποία εδράζεται και που παράλληλα θα αναπτύσσει δράσεις εξωστρέφειας,
οικοδοµώντας ισχυρούς δεσµούς µε ακαδηµαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού.
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Ο νέος Πρύτανης

Ο νέος Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής τόνισε, µεταξύ άλλων:

Επιδιώκουµε να συνεργαστούµε όλοι µαζί, ακαδηµαϊκή κοινότητα, πολιτεία , αυτοδιοίκηση αλλά και
κοινωνία µε ένα κοινό όραµα, το πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής να εδραιωθεί στη χώρα µας, αλλά
και διεθνών  ως  ένα πρώτης επιλογής ισχυρό  , σύγχρονο, προοδευτικό Πανεπιστήµιο, µε δηµόσιο
χαρακτήρα, αναγνωρίσιµο και ανταγωνστικό ρόλο στο παγκόσµιο στερέωµα.
Θεωρούµε ότι, οι δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου µας, εκτός από τις αναµενόµενες ερευνητικές,
εκπαιδευτικές και λοιπές συναφείς επιστηµονικές, πρέπει να διοχετεύονται κατάλληλα και να
επηρεάζουν θετικά την ευζωία  των κατοίκων της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας και είµαστε
προσανατολισµένοι σχετικά.
Πρακτική ας είναι η συνδιαµόρφωση µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα ενός νέου οικοσυστήµατος αξιών
, µε ήθος και δικαιοσύνη, µε συνταίριασµα διαφορετικών νοοτροπιών , δίνοντας ίσες ευκαιρίες και
εφαρµόζοντας συνεχή λογοδοσία.
Παράλληλα , ενθαρρύνεται η ένταση προσπαθειών σε δράσης ψηφιακού µετασχηµατισµού,
ενεργειακής αυτάρκειας, κυκλικής οικονοµίας και εν γένει βιώσιµης ανάπτυξης, καινοτοµίας,
εξωστρέφειας και ακαδηµαϊκού κοσµοπολιτισµού.
Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής έχει εγγεγραµµένους φοιτητές 53.000 προπτυχιακούς, 1250
µεταπτυχιακούς και 120 υποψήφιους διδάκτορες, αριθµός που ανοδικά αλλάζει αφού στα
προϋπάρχοντα ιδρύµατα δεν υπήρχε η θεσµική δυνατότητα για διδακτορικές σπουδές.
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Μετά  το τέλος της τελετής ο Πρύτανης Παν. Καλδής απένειµε τιµητικές πλακέτες στον
πρόεδρο της Διοικούσας Κ. Μουτζούρη, τον Αντιπρόεδρο Δ. Τριάντη, τον πρώην
Αντιπρόεδρο Λ. Βρυζίδη καθώς και στα  υπόλοιπα  µέλη.

photopress.gr/Ευτυχία  Περιβολάρη
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Νίκη Κεραµέως

https://www.esos.gr/arthra/63932/n-kerameos-gia-pada-mitra-neon-ideon-kai-tehnologion-o-rolos-toy-panepistimioy-dytikis?page=3


http://www.alfavita.gr/

 Publication date: 30/08/2019 16:44

 Alexa ranking (Greece): 115

 https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/ypoyrgeio-paideias/297143_stin-teleti-paradosis-...

Στην τελετή παράδοσης της Διοίκησης του ΠΑΔΑ η Ν. Κεραµέως
Χαιρετισµός της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκης Κεραµέως στην τελετή παράδοσης της
Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως απηύθυνε σήµερα  τον εξής
χαιρετισµό στην τελετή παράδοσης της Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής:

 «Αξιότιµε κύριε Πρύτανη, Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Διοικούσας Επιτροπής,

Αξιότιµοι κύριοι Πρυτάνεις, Αξιότιµα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας,

Αξιότιµοι κύριοι Δήµαρχοι,

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Είναι µεγάλη τιµή να βρίσκοµαι σήµερα εδώ ανάµεσά σας, στην τελετή παράδοσης της Διοίκησης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής από τον Πρόεδρο της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύµατος,
κύριο Μουντζούρη, στον πρώτο εκλεγµένο Πρύτανη, κύριο Καλδή.

Εκ µέρους της Κυβέρνησης, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά µου αφενός στον Πρόεδρο και τα
µέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για το πολύτιµο έργο τους έως σήµερα, αφετέρου στη νέα
εκλεγµένη πρυτανική αρχή, µε τις ειλικρινείς ευχές µου για κάθε επιτυχία στο έργο της.

Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση θέτει την αναµόρφωση και ενίσχυση του τεχνολογικού τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης ως πολιτική προτεραιότητα αιχµής για την Παιδεία.

Και η ενίσχυση του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης µπορεί να προέλθει και µέσα από
συµπράξεις οµοειδών Ιδρυµάτων, όπως εν προκειµένω µε την συγχώνευση των δύο Τεχνολογικών
Ιδρυµάτων, της Αθήνας και του Πειραιά. Αυτός ήταν ο λόγος που ως Αντιπολίτευση – τότε - υποστηρίξαµε
το εγχείρηµα της δηµιουργίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, παρά το ότι διαφωνήσαµε µε επί
µέρους πτυχές της υλοποίησής του.

Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονες κοινωνικές µάστιγες, όπως η νεανική ανεργία, η µαζική φυγή
προσοντούχων νέων και η αδυναµία σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης µε την παραγωγική διαδικασία
θα µπορούσαν να αντιµετωπισθούν, σε µεγάλο βαθµό, µέσω της ενίσχυσης του τεχνολογικού τοµέα της
εκπαίδευσης. Και για εµάς, η αντιµετώπισή τους αποτελεί εθνικό στόχο.

Εξάλλου, το µεταρρυθµιστικό µας σχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στοχεύει στη διαµόρφωση
ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, τα οποία θα είναι πραγµατικά αυτόνοµα, αυτοδιοικούµενα, αξιολογούµενα,
ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, σε κοινό βηµατισµό µε την αγορά εργασίας.

Οραµατιζόµαστε ένα Πανεπιστήµιο ουσιαστικά συνδεδεµένο µε την πραγµατικότητα της αγοράς και τον
κόσµο της εργασίας. Αλλά και ένα Πανεπιστήµιο το οποίο θα αποτελεί τον ζωτικό πυρήνα της περιοχής
στην οποία εδράζεται και που παράλληλα θα αναπτύσσει δράσεις εξωστρέφειας, οικοδοµώντας ισχυρούς
δεσµούς µε ακαδηµαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού.

Είµαι πεπεισµένη για το ρόλο του ΠΑΝΔΑ ως µήτρας νέων ιδεών και τεχνολογιών. Ένα πραγµατικό
οικοσύστηµα από φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές, πλήρως εναρµονισµένο µε τις σύγχρονες, τάσεις της
επιστήµης.

Ως Κυβέρνηση θα στηρίξουµε το εγχείρηµα αυτό µε όλες µας τις δυνάµεις.

Καλή θητεία!»
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Στην τελετή παράδοσης της Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

 Χαιρετισµός της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκης Κεραµέως στην
τελετή παράδοσης της Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως απηύθυνε σήµερα τον εξής χαιρετισµό στην
τελετή παράδοσης της Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής:

«Αξιότιµε κύριε Πρύτανη, Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Διοικούσας Επιτροπής,

Αξιότιµοι κύριοι Πρυτάνεις, Αξιότιµα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας,

Αξιότιµοι κύριοι Δήµαρχοι,

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Είναι µεγάλη τιµή να βρίσκοµαι σήµερα εδώ ανάµεσά σας, στην τελετή παράδοσης της Διοίκησης του
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής από τον Πρόεδρο της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύµατος,
κύριο Μουντζούρη, στον πρώτο εκλεγµένο Πρύτανη, κύριο Καλδή.

Εκ µέρους της Κυβέρνησης, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά µου αφενός στον Πρόεδρο και τα
µέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για το πολύτιµο έργο τους έως σήµερα, αφετέρου στη νέα
εκλεγµένη πρυτανική αρχή, µε τις ειλικρινείς ευχές µου για κάθε επιτυχία στο έργο της.

Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση θέτει την αναµόρφωση και ενίσχυση του τεχνολογικού τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης ως πολιτική προτεραιότητα αιχµής για την Παιδεία.

Και η ενίσχυση του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης µπορεί να προέλθει και µέσα από
συµπράξεις οµοειδών Ιδρυµάτων, όπως εν προκειµένω µε την συγχώνευση των δύο Τεχνολογικών
Ιδρυµάτων, της Αθήνας και του Πειραιά. Αυτός ήταν ο λόγος που ως Αντιπολίτευση – τότε – υποστηρίξαµε
το εγχείρηµα της δηµιουργίας του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, παρά το ότι διαφωνήσαµε µε επί
µέρους πτυχές της υλοποίησής του.

Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονες κοινωνικές µάστιγες, όπως η νεανική ανεργία, η µαζική φυγή
προσοντούχων νέων και η αδυναµία σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης µε την παραγωγική διαδικασία
θα µπορούσαν να αντιµετωπισθούν, σε µεγάλο βαθµό, µέσω της ενίσχυσης του τεχνολογικού τοµέα της
εκπαίδευσης. Και για εµάς, η αντιµετώπισή τους αποτελεί εθνικό στόχο.

Εξάλλου, το µεταρρυθµιστικό µας σχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στοχεύει στη διαµόρφωση
ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, τα οποία θα είναι πραγµατικά αυτόνοµα, αυτοδιοικούµενα, αξιολογούµενα,
ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, σε κοινό βηµατισµό µε την αγορά εργασίας.

Οραµατιζόµαστε ένα Πανεπιστήµιο ουσιαστικά συνδεδεµένο µε την πραγµατικότητα της αγοράς και τον
κόσµο της εργασίας. Αλλά και ένα Πανεπιστήµιο το οποίο θα αποτελεί τον ζωτικό πυρήνα της περιοχής
στην οποία εδράζεται και που παράλληλα θα αναπτύσσει δράσεις εξωστρέφειας, οικοδοµώντας ισχυρούς
δεσµούς µε ακαδηµαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού.

Είµαι πεπεισµένη για το ρόλο του ΠΑΝΔΑ ως µήτρας νέων ιδεών και τεχνολογιών. Ένα πραγµατικό
οικοσύστηµα από φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές, πλήρως εναρµονισµένο µε τις σύγχρονες, τάσεις της
επιστήµης.

Ως Κυβέρνηση θα στηρίξουµε το εγχείρηµα αυτό µε όλες µας τις δυνάµεις.

Καλή θητεία!»

https://www.ipaidia.gr/paideia/stin-teleti-paradosis-tis-dioikisis-tou-panepistimiou-ditikis-attikis

