
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021/2022 

Οι Επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 στο Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας του Πα.Δ.Α (διευκρινίζουμε όσοι πραγματοποίησαν εγγραφή 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
όχι οι επιτυχόντες των ειδικών κατηγοριών) καλούνται να προσκομίσουν τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας) έως και 
11.10.2021  απαραίτητα για τη τήρηση του προσωπικού τους μητρώου στο Τμήμα. 

 Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπογεγραμμένη από τον/την φοιτητή/τρια 

 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

 Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.  

 Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες φοιτητές για την έκδοση 
πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης). 

Αποστολή των δικαιολογητικών με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του 
Τμήματος. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου 
(ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι η 11η Οκτωβρίου 2021. 

Διεύθυνση Γραμματείας Τμήματος Φυσικοθεραπείας:  
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας 
Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας 
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω Αττικής  
Πανεπιστημιούπολη 1 (Άλσος Αιγάλεω) (κτίριο Κ6, γραφείο 015). 

 

Εναλλακτικά και μετά τη διαβίβαση των καταστάσεων  των εγγεγραμμένων 
επιτυχόντων από το Υπουργείο Παιδείας και την καταχώρηση των στοιχείων τους  από 
την αρμόδια Υπηρεσία Μηχανογράφησης του Ιδρύματος δύναται η υποβολή των 
δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr,  η οποία θα είναι 
προσβάσιμη από 1 έως και 11 Οκτωβρίου 2021.  

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι Ιδρυματικοί κωδικοί που θα 
αποσταλούν στους/στις φοιτητές/τριες μέσω e-mail ή και SMS (βάσει των στοιχείων 
επικοινωνίας που δήλωσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου), από το 
Πανεπιστήμιο έως την 1η Οκτωβρίου Σε περίπτωση τροποποίησης της ανωτέρω 
προθεσμία (αφορά μόνο στην υποβολή των δικαιολογητικών μέσω της 
πλατφόρμας preregister.uniwa.gr) θα  αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος. 

 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για πρωτοετείς φοιτητές/τριες 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, 

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο Τμήμα μας και να σας παραθέσουμε ορισμένες 
χρήσιμες πληροφορίες για την ομαλή προσαρμογή σας στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του 
Πανεπιστημίου μας: 



 Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 Δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης μαθημάτων για το πρώτο εξάμηνο 
φοίτησης   

 Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου έχουν πρόσβαση σε πληθώρα 
υπηρεσιών, οι οποίες παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.uniwa.gr/foitites/.  

 Η αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα (φοιτητικό πάσο) υποβάλλεται από 
τους/τις φοιτητές/τριες ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Ακαδημαϊκής 
Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
https://academicid.minedu.gov.gr/  μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και 
αφού προηγηθεί η χορήγηση αριθμού μητρώου και ηλεκτρονικών 
Ιδρυματικών κωδικών. 

 Η χορήγηση των συγγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας 
ΕΥΔΟΞΟΣ. Απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης από τους/τις 
φοιτητές/τριες στη συγκεκριμένη υπηρεσία (http://eudoxus.gr/) σε 
ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.  

 Για θέματα σίτισης, στέγασης, στεγαστικού επιδόματος οι φοιτητές/τριες 
μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής 
Μέριμνας: https://merimna.uniwa.gr/.  

 Οι αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο 
Παιδείας μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών. 

 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφή τους  οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να 
αιτηθούν χορήγηση πιστοποιητικών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
του φοιτητολογίου του Πανεπιστημίου. 

 

 
Ηλεκτρονική διεύθυνση Γραμματείας για φοιτητικά θέματα physio@uniwa.gr. 
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