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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας σας καλωσορίζει στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και σας εύχεται καλή αρχή της φοιτητικής σας ζωής, 
και καλή ακαδημαϊκή χρονιά.  

 

Για τη διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρακάτω ενημερώσεις:  

 

Α. Για όλα τα βήματα και τις διαδικασίες που χρειάζονται προκειμένου να 
εγγραφείτε επιτυχώς στο Τμήμα και να ξεκινήσει η φοίτησή σας σε αυτό θα 
αναρτώνται αναλυτικές οδηγίες ανακοινώσεις και προθεσμίες στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 
Όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται στο site του Τμήματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
στο σύνδεσμο http://sw.uniwa.gr/ και θα πρέπει να ενημερώνεστε καθημερινά. 
 

Β. Μετά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας των επιτυχόντων στις Σχολές και 
τα Τμήματα των Πανεπιστημίων θα ανακοινωθεί η προθεσμία ηλεκτρονικών 
εγγραφών των νεοεισαγωμένων στην ψηφιακή βάση του Υπουργείου Παιδείας στην 
οποία θα πρέπει να πραγματοποιείστε εγγραφή. 

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των ηλεκτρονικών εγγραφών και την αποστολή από 
το Υπουργείο Παιδείας των ονομάτων των εγγραφέντων, η Γραμματεία του 
Τμήματος θα αναρτήσει ανακοίνωση με τα απαραίτητα έντυπα/δικαιολογητικά 
που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές προκειμένου να τους χορηγηθεί αριθμός 
μητρώου και βεβαίωση σπουδών.  

Επίσης θα ανακοινωθεί και ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών αυτών. 

 

Γ.  Πότε αρχίζουν τα μαθήματα; 

Τα μαθήματα αρχίζουν την 4η Οκτωβρίου 2021, και είναι δυνατή η παρακολούθησή 
τους από τους πρωτοετείς φοιτητές ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εγγραφής σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων του 
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. 



  

Δ. Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο  

Οι δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο μόνο 
ηλεκτρονικά σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες ανακοινώνονται εγκαίρως 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος και είναι υποχρεωτικές. Πραγματοποιούνται 
κάνοντας:  

➢ login στην ιστοσελίδα https://www.uniwa.gr/  
➢ Η ζωή στο ΠΑΔΑ>  https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/  

➢ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες> https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-
pada/ilektronikes-ypiresies/  

➢ Εκπαιδευτική διαδικασία> ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ  
με το προσωπικό username και password που θα χρησιμοποιείτε και για τις 
υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
 

Ε.  Ακαδημαϊκή Φοιτητική ταυτότητα (πάσο) 

Η αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας υποβάλλεται από τους φοιτητές 
ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου 
Παιδείας:   https://academicid.minedu.gov.gr/ μετά τη λήξη των εγγραφών και 
αφού προηγηθεί η διαδικασία ταυτοπροσωπίας και η χορήγηση από τη 
Γραμματεία αριθμού μητρώου και ηλεκτρονικών κωδικών. 

  

ΣΤ. Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων ανά εξάμηνο  

Η δήλωση των συγγραμμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν μέσω της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ :  
http://eudoxus.gr/ και ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος 
Τηλ. Γραφείου Αρωγής ΕΥΔΟΞΟΣ: 215 215 7850 

 

Ζ. Παροχές μέριμνας 

Για θέματα Σίτισης, Στέγασης, Στεγαστικού Επιδόματος κ.α. μπορείτε να 
επισκέπτεσθε την κεντρική ιστοσελίδα της  Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας:   https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/paroches-merimna/ 

 

Η. Μετεγγραφές 

Οι αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σε ημερομηνίες 
που  ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας μετά την ολοκλήρωση των 
εγγραφών. 
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Θ. Χορήγηση πιστοποιητικών και εξυπηρέτηση από τη Γραμματεία 

Η χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών και πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας 
πραγματοποιείται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες 
εξυπηρέτησης κοινού και την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ή από την 
ηλεκτρονική πύλη του φοιτητολογίου με τον ατομικό κωδικό και username των 
φοιτητών.   

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στη Γραμματεία, ή αδυναμίας να μπουν στην 
ηλεκτρονική πύλη του φοιτητολογίου, οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν σχετική 
αίτηση μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ και να λάβουν το πιστοποιητικό στο ίδιο ΚΕΠ. 

 
Επισημαίνεται ότι πιστοποιητικά και προσωποποιημένα έγγραφα παραδίδονται σε 
τρίτους μόνο εφόσον υπάρχει επίσημη εξουσιοδότηση. 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές και το κοινό κάθε 

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11.00 έως τις 13.00 

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Θηβών 240, 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ,  
ΚΤΙΡΙΟ Δ, 2ος όροφος, Γραφείο Δ305 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για τα φοιτητικά θέματα: 210 5381173 

email φοιτητικών αιτημάτων: socwo@uniwa.gr    
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