
 
 

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Ανακοινώνεται στους επιτυχόντες, από μετεγγραφή φοιτητές του Τμήματος ότι, 

θα πρέπει να καταθέσουν από τη Δευτέρα 14/11/22 έως και τη Παρασκευή 

02/12/22 στο email του Τμήματος: civ@uniwa.gr, τα δικαιολογητικά τα 

οποία είχαν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση, 

σύμφωνα με τις εξής οδηγίες: 

 

➢ Θέμα email: κατάθεση δικαιολογητικών από μετεγγραφή – 

ονοματεπώνυμο 

➢ Τα δικαιολογητικά θα είναι σε ένα αρχείο με μορφή pdf ή zip 

 

Επιπλέον δικαιολογητικά: 

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη) 

Πρωτοκολλημένη αίτηση μετεγγραφής (από το Υπουργείο) 

 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών, θα 

ενημερωθούν με προσωπικό email όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την αποδοχή τους 

ή μη από το τμήμα. 

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι, και εντός των επόμενων πέντε (5) ημερών, θα 

πρέπει να στείλουν στη γραμματεία  τη διαγραφή τους από το τμήμα προέλευσης. 

Μετά και την τελική έγκρισή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος, θα αναρτηθεί 
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ανακοίνωση για δήλωση μαθημάτων. Εφόσον ολοκληρωθούν οι δηλώσεις 

μαθημάτων καθώς και η μηχανογράφηση των στοιχείων των μετεγγραφόμενων, 

θα σταλούν username και  password στο email ή στο κινητό του κάθε 

ενδιαφερόμενου. Η χρήση των κωδικών αυτών, αφορά τις κάτωθι 

υπηρεσίες: 

 

➢ WebΜail (@uniwa.gr)  

➢ https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ έκδοση πάσο  

➢ https://eclass.uniwa.gr/   

➢ https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.

uniwa.gr%2Flo gin%2Fcas – εφαρμογή μαθητολογίου. Εδώ θα 

πραγματοποιούνται οι δηλώσεις μαθημάτων (πλην του τρέχοντος 

εξαμήνου), θα αναρτώνται οι  βαθμολογίες και θα αιτείστε και θα 

παραλαμβάνετε έγγραφα (π.χ. Βεβαίωση φοίτησης)  

➢ https://eudoxus.gr/ - δήλωση συγγραμμάτων  

➢ https://merimna.uniwa.gr/ - σίτιση, στέγαση, στεγαστικό επίδομα 

➢ https://www.uniwa.gr/foitites/ - όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς 

φοιτητές 

 

Επισημαίνουμε ότι η επικοινωνία με τους καθηγητές και τη γραμματεία 

του Τμήματος πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση του 

ακαδημαϊκού σας email. 

 

 
Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης μαθημάτων στο τμήμα 

προέλευσης, μπορεί να γίνει αναγνώριση μαθημάτων με την εξής 

διαδικασία: Θα συμπληρωθεί η Γενική Αίτηση Φοιτητή: 

http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/doc-iso/ (για κάθε μάθημα 

ξεχωριστή αίτηση), και μαζί με την αναλυτική βαθμολογία και το περίγραμμα 

του κάθε μαθήματος θα σταλούν στο email της γραμματείας.  

 
11-11-2022 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος   
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