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Ηλεκτρονική Πύλη Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΑΔΑ

H Πύλη Οικονομικών Υπηρεσιών (https://financial.services.uniwa.gr) 
είναι ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον το οποίο παρέχει 
σε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (μέσω 
κεντρικής Ιδρυματικής ταυτοποίησης) υπηρεσίες

 Μισθοδοσίας: εποπτεία μισθοδοσίας και δανείων

 Προσωπικού: εποπτεία και διαχείριση προσωπικών στοιχείων, 
εποπτεία αδειών, θέσης και συμβάσεων προσωπικού

 Πιστοποιητικών: χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

 Προμηθειών: υποβολή, διεκπεραίωση και ιστορικό αιτημάτων 
προμηθειών

 Παγίων: εποπτεία, χρέωση, αποχρέωση, καταστροφή παγίων, 
λειτουργία επιτροπών Στην παρούσα φάση λειτουργική είναι η εφαρμογή 

Προμηθειών. Οι υπόλοιπες  εφαρμογές θα γίνονται 
σταδιακά διαθέσιμες.



Εφαρμογή “Προμήθειες”

H εφαρμογή Προμηθειών αυτοματοποιεί πλήρως τις διαδικασίες 
υποβολής και διεκπεραίωσης αιτημάτων (υπηρεσιακών 
σημειωμάτων). Επιπλέον, ο χρήστης παρακολουθεί τα αιτήματά 
του και διατηρεί πρόσβαση στο ιστορικό των αιτημάτων του. 



Εφαρμογή “Προμήθειες”

Χρήστες της εφαρμογής Προμηθειών (αιτούντες) είναι όλα τα 
μόνιμα μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του 
Ιδρύματος.

H εφαρμογή παρέχει τις εξής λειτουργίες:

 Νέο Αίτημα: Διαμόρφωση, επεξεργασία και υποβολή
αιτημάτων προμήθειας ειδών και υπηρεσιών βάσει 
συστήματος ενιαίας ταξινόμησης CPV για δημόσιους 
διαγωνισμούς

 Διεκπεραίωση Αιτημάτων: Παρακολούθηση κατάστασης 
εκκρεμών (προς έγκριση) αιτημάτων

 Ιστορικό Αιτημάτων: Εποπτεία όλων των αιτημάτων που 
έχουν υποβληθεί (διεκπεραιωμένα και εκκρεμή) 

Η οριστική υποβολή αιτήματος απαιτεί ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ του αιτούντα



#1. Νέο Αίτημα – Στοιχεία αιτήματος

Συμπλήρωση ημερομηνίας, 
προτεραιότητας, 
περιγραφής και 
αιτιολογίας αιτήματος
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Αποθήκευση
αιτήματος
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#2. Νέο Αίτημα – Προσθήκη είδους/υπηρεσίας

Προσθήκη είδους 
ή υπηρεσίας
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#3. Νέο Αίτημα – Επιλογή βάσει CPV

Επιλογή είδους με 
αναζήτηση CPV
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#4. Νέο Αίτημα – Χρήση φίλτρου

Χρήση φίλτρου για 
εύκολη αναζήτηση 5



#5. Νέο Αίτημα – Στοιχεία είδους/υπηρεσίας

Συμπλήρωση 
Περιγραφής,
Ποσότητας,
Τιμής Μονάδας
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Αποθήκευση
είδους/υπηρεσίας
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#6. Νέο Αίτημα – Αποθήκευση αιτήματος

Προσθήκη νέου 
είδους/υπηρεσίας 

Επεξεργασία ή 
διαγραφή 

Αποθήκευση
αιτήματοςΈρευνα αγοράς / 

Έλεγχος από το 
τμήμα προμηθειών
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10
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#7. Διεκπεραίωση – Κατάσταση αιτήματος

Στη Διεκπεραίωση Αιτημάτων βλέπουμε όλα τα αιτήματα 
που έχουμε δημιουργήσει και την κατάστασή τους.
Μετά τη δημιουργία νέου αιτήματος η κατάσταση είναι 
«Έρευνα αγοράς / Έλεγχος από Τμήμα Προμηθειών»
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#8. Διεκπεραίωση – Κατάσταση αιτήματος

Όταν το αίτημα ελεγχθεί από το Τμήμα 
Προμηθειών αλλάζει η κατάστασή του σε 
«Επιβεβαίωση Αιτούντα – Υπογραφή»  12

Επιλέγουμε επεξεργασία ώστε να 
οριστικοποιήσουμε την υποβολή 
υπογράφοντας το αίτημα
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#9. Διεκπεραίωση – Οριστική Υποβολή

Ενεργοποίηση διαδικασίας 
υπογραφής - υποβολής

14

Δημιουργία ψηφιακού 
εγγράφου
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Ανάρτηση ψηφιακά 
υπογεγραμμένου αρχείου
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Ψηφιακή υπογραφή (στον
Acrobat Reader DC)
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Στάδια έγκρισης ηλεκτρονικών αιτημάτων

Η ροή έγκρισης, μετά την οριστική υποβολή του αιτήματος, 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 Έγκριση από Πρόεδρο ακαδημαϊκού τμήματος ή Προϊστάμενο 
διοικητικού τμήματος 

 Τελική έγκριση από Τμήμα Προμηθειών

 Έγκριση από Προϊστάμενο Διεύθυνσης (σε περίπτωση 
διοικητικών τμημάτων)

 Έγκριση από Διεύθυνση Οικονομικού (Γενικός Διευθυντής, 
Αντιπρύτανις Οικονομικών, Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης)

Όλες οι εγκρίσεις υλοποιούνται με χρήση ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ



Ρόλοι & ροή έγκρισης – Ακαδημαϊκές μονάδες



Ρόλοι & ροή έγκρισης – Διοικητικές μονάδες



Τεχνική υποστήριξη συστήματος 

και δικαιώματα χρηστών
210 5381204

d.mpletsas@uniwa.gr

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


