
 

Αιγάλεω, 1/11/2022 

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,  
 
Καλωσήρθατε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής!  
 
Εκ μέρους της «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» και του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής 
Υποστήριξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του ΠΑΔΑ, σας καλωσορίζουμε και σας συγχαίρουμε για την 
επιτυχία σας.  
 

Καλό είναι να ξέρετε από την αρχή ότι στις σπουδές σας εδώ στο ΠΑΔΑ δεν θα είστε μόνοι σας: Αρχικά μπορείτε 
να ζητήσετε βοήθεια σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από το εξειδικευμένο προσωπικό της Διεύθυνσης 
Φοιτητικής Μέριμνας και ειδικά του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής 
Υποστήριξης του ΠΑΔΑ (Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός).  

Επίσης, υπό την αιγίδα του Τμήματος αυτού με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ λειτουργεί στο ΠΑΔΑ η Πράξη 
«ΠΡΟΣΒΑΣΗ», με 13 άτομα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που είναι στη διάθεσή σας για να σας 
συμβουλεύσει και να σας υποστηρίξει σε συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχετε ή να προκύψουν 
κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Ειδικότερα η «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» σας παρέχει υπηρεσίες  

(α) Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μέσω ατομικών ή ομαδικών ραντεβού, για όλους τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες, 

(β) Ακαδημαϊκής υποστήριξης σε σχέση με την παρακολούθηση μαθημάτων και τις 
εξετάσεις, για φοιτητές και φοιτήτριες με μαθησιακές ή αισθητηριακές/κινητικές ή 
άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες, 

(γ) Υπηρεσίες διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, για κωφούς/βαρήκοους 
φοιτητές και φοιτήτριες, 

(δ) Υπηρεσίες Εργοθεραπείας 
(ε) Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας 
(στ) Υπηρεσίες Άσκησης και Αθλητισμού για Φοιτητές με Αναπηρίες. 

ΠΩΣ ΖΗΤΑΩ ΒΟΗΘΕΙΑ; 

Απευθύνομαι τηλεφωνικά στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του 
ΠΑΔΑ ή στέλνω ένα απλό e-mail από το ιδρυματικό μου e-mail (____@uniwa.gr) προς το prosvasi@uniwa.gr 
γράφοντας το όνομά μου, το Τμήμα μου, το είδος της βοήθειας που ζητώ, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Η 
κοινωνική λειτουργός θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας και θα δρομολογήσει το αίτημά σας κατάλληλα.  

 
Αν χρειαστείτε βοήθεια, μη διστάσετε: 

 η βοήθεια απέχει μόλις ένα e-mail ή ένα τηλεφώνημα! 
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