
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      28.07.22 

TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ 

 

Ο  διεθνής φορέας κατάταξης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων Times Higher 

Education, δημοσίευσε τα αποτελέσματα του για το 2022 για την παγκόσμια 

κατάταξη Πανεπιστημίων, με τον τίτλο THE University Impact Rankings. Πρόκειται για 

μία πρωτοποριακή αποτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης των 

Πανεπιστημίων με βάση τους στόχους - δείκτες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην κατάταξη συμμετείχαν 11 πανεπιστήμια από 

την Ελλάδα, 1438 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κατάφερε να καταταχθεί για τη συνολική του 

επίδοση στις θέσεις 801-1000 μεταξύ των 1438 Πανεπιστημίων από 106 χώρες που 

συμπεριλήφθηκαν στην κατάταξη. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αξιολογήθηκε σε επτά (7) από τους 17 στόχους : 

SDGS 3: Καλή υγεία και ευημερία 

SDGS 4: Ποιοτική εκπαίδευση 

SDGS 7: Φτηνή και καθαρή ενέργεια 

SDGS 9: Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές 

SDGS 13: Δράση για το κλίμα 

SDGS 16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί 

SDGS 17: Συνεργασία για τους στόχους 

Σας παρουσιάζουμε τις Καλύτερες βαθμολογίες ανά κατάταξη για το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής αναφορικά με τους τέσσερις (4) από τους 7 στόχους 

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined


 

 

Εξαιρετική ήταν η επίδοση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο στόχο 3, που 

αφορά στην Καλή υγεία και ευεξία, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τη θέση του 

σε σχέση με την περσινή χρονιά. 

Πολύ σημαντική επίσης ήταν η επίδοση του Ιδρύματος στον στόχο 16 που αφορά 

στην Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς, που κατατάσσεται μεταξύ 301-400 

στον κόσμο, ενώ στον στόχο 9 που αφορά στη βιομηχανία την καινοτομία και τις 

υποδομές κατατάχθηκε μεταξύ 301-400 στον κόσμο.  Τέλος, αναφορικά με το στόχο 

17 Συνεργασία για τους στόχους που κατατάσσεται μεταξύ 1001+ στον κόσμο 

επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό τη στήριξη της επίτευξης στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης σε όλες τις χώρες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες. 

Το ΠΑΔΑ υποστηρίζει ενεργά την ισχυρή δέσμευση της Ελλάδας για την εφαρμογή 

του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη και 

των 17 στόχων του, καθώς παρέχουν ένα φιλόδοξο πλαίσιο για μια νέα, δίκαιη και 

αειφόρο αναπτυξιακή πορεία, η οποία εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ της 

οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, καθώς και προστασία 

του περιβάλλοντος και του μοναδικού οικολογικού πλούτου της χώρας μας. Στον 

πυλώνα του περιβάλλοντος, βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη στροφή 

προς μια οικονομία με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και τη μείωση των αποβλήτων, 

της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και αύξηση της αποδοτικότητας των φυσικών πόρων. 

https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/


 

SDGS 3: Καλή υγεία και ευεξία 

 

 

SDGS 4: Ποιοτική εκπαίδευση 



 

SDGS 7: Προσιτή και καθαρή ενέργεια 

 

SDGS 9: Βιομηχανία, καινοτομίας και υποδομές 

 



 

SDGS 13: Κλιματική δράση 

 

SDGS 16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς 

 

SDGS 17: Συνεργασία για τους στόχους 


