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Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή 
 
Αξιότιμε κ. Πρύτανη 
 
Παρακαλώ, δεχτείτε τα θερμά μου συγχαρητήρια για τα εξαιρετικά αποτελέσματα και τις σπουδαίες 
δραστηριότητες που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, οι οποίες εκτός από σημαντικό 
ακαδημαϊκό αποτύπωμα, επιδρούν θετικά και στην κοινωνία, τους δήμους και την περιφέρεια στην 
οποία εδρεύει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 
 
Εντός των 3 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του και ιδιαίτερα τους 18 τελευταίους μήνες, το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συγκαταλέγεται στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ευρωπαϊκά ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι ένα «πράσινο» και εξωστρεφές πανεπιστήμιο με ολιστικές οικολο-
γικές πρακτικές, με ουσιαστική επένδυση στους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες, που αξιοποιεί 
την καινοτομία στην εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και ευρείες εφαρμογές ψηφιακού μετασχη-
ματισμού. 
 
Η «πράσινη ανάπτυξη», η εκπαίδευση, η καινοτομία, η έρευνα, η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν 
σήμερα κορυφαίες προτεραιότητες όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οι-
κοδόμημα. Αυτές είναι και οι προτεραιότητες που έθεσα, από την πρώτη στιγμή της θητείας μου ως 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αποτελεί το «κοινοβούλιο της αυτοδιοίκησης»  της Ευρω-
παϊκής Ένωσης εκπροσωπώντας ένα εκατομμύριο εκλεγμένους Περιφερειάρχες, Δημάρχους, περι-
φερειακούς, δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή των Περιφερειών δημιουργήθηκε το 1994 με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ και 
ο στόχος της είναι η διατύπωση των θέσεων της αυτοδιοίκησης και η συμμετοχή των Περιφερειών 
και των Δήμων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.  
 
Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αναπτύσσει από κοινού με την Κομισιόν, Σχέδια Δρά-
σης για την υλοποίηση της «Πράσινης Συμφωνίας» και την ανάπτυξη της Εκπαίδευσης και της Έρευ-
νας, έχοντας συνυπογράψει τα αντίστοιχα Σύμφωνα Συνεργασίας. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημα-
ντικό ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κάνει μεγάλα και σταθερά βήματα στην κατεύθυνση αυτή, 
που θα ωφελήσουν το ίδιο το πανεπιστήμιο, την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα, αλλά και την 
κοινωνία και τη χώρα. 
 

Με εκτίμηση, 
 

Απόστολος Τζιτζικώστας 
Πρόεδρος 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 


