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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας 

και Συστημάτων Πληροφόρησης ότι για το χειμερινό εξάμηνο του 2019-2020 

υπάρχουν τριανταπέντε (35) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική 

Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με 

πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 1/12/2019 (ή στις 15/12/2019). 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση 

μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν στον Επιστημονικά Υπεύθυνο: 

1. Αίτηση συμμετοχής 

2. Έντυπα έναρξης ΕΣΠΑ 

την Δευτέρα 18/11/2019, στο γραφείο Κ6.006 μεταξύ 14:00-15:00. 

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια: 



 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 
 

  

 

1. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας) σε συνάρτηση με το αν ο/η 

φοιτητής/ρια έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του 

συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το 7ο εξάμηνο. Συντελεστής βαρύτητας 

50%. 

2. Κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης διατηρεί το 

δικαίωμα να εξετάζει περιπτώσεις που χαρακτηρίζει ειδικές και που κατά τη 

γνώμη των μελών της θα ενισχύονταν από τη χρηματοδότηση της πρακτικής 

άσκησης. Για παράδειγμα, φοιτητές που τυχαίνει να έχουν την ευθύνη 

ανήλικων αδελφιών ή παιδιών, φοιτητές με ειδικές ανάγκες, φοιτητές που 

είχαν ατυχήματα ή που αρρώστησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, κλπ. 

Επίσης, φοιτητές που έχουν προβλήματα υγείας, έχουν χάσει έναν ή και τους 

δύο γονείς ή έχουν άνεργους γονείς προηγούνται. Συντελεστής βαρύτητας 

30%.  

3. Εξάμηνο φοίτησης. Φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μικρότερο από το 

10ο προηγούνται. Συντελεστής βαρύτητας 10%. 

4. Ειδικές περιπτώσεις ακαδημαϊκής επίδοσης. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης 

διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει περιπτώσεις που χαρακτηρίζει ειδικές και 

που κατά τη γνώμη των μελών της θα ενισχύονταν από τη χρηματοδότηση της 

πρακτικής άσκησης. Για παράδειγμα, φοιτητές που επέδειξαν υψηλό 

ακαδημαϊκό ήθος χωρίς απαραίτητα αυτό να αντικατοπτρίζεται στο 

βαθμολογικό μέσο όρο, φοιτητές που έκαναν εξαίρετη πτυχιακή εργασία, 

φοιτητές που συμμετείχαν ενεργά σε δραστηριότητες του τμήματος, κλπ. 

Συντελεστής βαρύτητας 10%. 
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Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη 19/11/2019 στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος alis.uniwa.gr και συγκεκριμένα στις ανακοινώσεις στο 

alis.uniwa.gr/notices/22578. 

O φοιτητής, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει εγγράφως προς στην Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης.  

Η αποζημίωση των φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν 

φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και 

να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ. 

http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν 

απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής 

Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η 

δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.  

    Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος 

Δημήτριος Κουής 

Επίκουρος Καθηγητής 

http://alis.uniwa.gr/
https://alis.uniwa.gr/notices/22578

