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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ

ΕΑΡΙΝΟΕΞΑΜΗΝΟ 2021
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας  ότι  για 
το εαρινό εξάμηνο του 2021 υπάρχουν εξήντα(60) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω  της 
Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις:
01/05/2021, 15/05/2021, 01/06/2021 &     15/06/2021.

Οι φοιτητές/τριες  που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους 
άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά  στη 
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Γραμματεία του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
(email: techgraf  @  uniwa  .  grαναφέροντας στο θέμα του emailΟνοματεπώνυμο – 
Αριθμό Μητρώου και την φράση «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΠΑ»):

1. Αίτηση συμμετοχής* (http://www.gd.uniwa.gr/entypa-foititon/)

2. Αναλυτική βαθμολογία 
(Θα εκδίδεται και θα επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά των φοιτητών/τριων από 
τη Γραμματεία μετά την κατάθεση της Αίτηση Συμμετοχής).

3. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος ότι ο υποψήφιος/φια έχει δυνατότητα 
τέλεσης Π.Α.
(Θα εκδίδεται και θα επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά των φοιτητών/τριων από 
τη Γραμματεία μετά  την κατάθεση  της Αίτηση Συμμετοχής).

4. Βεβαίωση αποδοχής από το Φορέα Υποδοχής
(Αν γνωρίζετε ήδη σε ποιόν Φορέα θα πραγματοποιήσετε την Πρακτική σας Άσκηση) 
http://praktiki.uniwa.gr/home/diadikasia/ (επιλογή ‘ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ’ )**

μέχρι και την  Παρασκευή 26/03/2021.

* δικαίωμα υποβολής αίτησης από τους Φοιτητές έχουν μόνο όσοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την ανάληψή της. 

** τα συνοδευτικά έντυπα πρέπει να συμπληρώνονταιαποκλειστικά ηλεκτρονικά σε 3 

mailto:techgraf@uniwa.gr
http://praktiki.uniwa.gr/home/diadikasia/
http://www.gd.uniwa.gr/entypa-foititon/


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

αντίτυπα     με πρωτότυπες υπογραφές
Πιο συγκεκριμένα: 

 Συμπληρώνετε αποκλειστικά Ηλεκτρονικά τα Συνοδευτικά Έντυπα 

 Εκτυπώνετε τα ηλεκτρονικά συμπληρωμένα  Έντυπα 3 φορές

 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης υπογράφει και 
σφραγίζει και τα 3 σετ των Συνοδευτικών Εντύπων.

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια:

• Ο μέσος όρος βαθμολογίας του υποψηφίου μέχρι το τέλος του Ζ’ (εβδόμου) 
εξαμήνου επί το συντελεστή δέκα (10).
Μέγιστος αριθμός μορίων εκατό (100) Ελάχιστος πενήντα (50)
(παράδειγμα υπολογισμού :Εάν ο υποψήφιος έχει Μ.Ο. Βαθμολογίας6,35 επί
συντελεστή δέκα (10) : αριθμός μορίων 63,5)
• Τα οφειλόμενα μαθήματα [μέχρι το τέλος του Ζ’ (εβδόμου) εξαμήνου]. Ο αριθμός
μορίων ανά οφειλόμενο μάθημα είναι:
α. 100 μόρια για μηδέν (0) μαθήματα
β. 90 μόρια για ένα (1) μάθημα
γ. 80 μόρια για δύο (2) μαθήματα
• Οι φοιτητές/ τριες που έχουν γίνει αποδεκτοί από φορέα υποδοχής πριμοδοτούνται
με εικοσιπέντε (25) μόρια
• Οι φοιτητές/ -τριες ΑΜΕΑ - πριμοδοτούνται με πενήντα (50) μόρια
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• Οι φοιτητές/ -τριες που εντάσσονται σε κοινωνικά κριτήρια πριμοδοτούνται
σωρευτικά με δέκα (10) μόρια(τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, που είναι οι ίδιοι/ες
πρόσφυγες/ παλιννοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένα άτομα ή που είναι οι ίδιοι/ες γονείς
μονογονεϊκής οικογένειας με προστατευόμενα ανήλικα τέκνα)
•  Να οφείλουν έως τρία μαθήματα ειδικότητας

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη30/03/2021 στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
http://www.gd.uniwa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης 
ΠΑ.Δ.Α https://praktiki.uniwa.gr/.

Οι φοιτητές/τριες, που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, δικαιούνται να προσφύγουν εγγράφως προς στην Επιτροπή Πρακτικής 
Άσκησης και στη Γραμματεία του Τμήματος εντός Πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές έως  και  την 06/04/2021 και τα τελικά 
αποτελέσματα κατάληψης θέσεων θα αναρτηθούν την07/04/2021.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενστάσεις τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης  της Τρίτης  
30/03/2021 θα είναι αυτόματα και τα οριστικά αποτελέσματα.

Οι θέσεις που δίνονται είναι:                                                                                                                 
• Εξήντα (60) θέσεις απασχόλησης – 30 Γραφ. / 30 Τεχν. για τους τελειόφοιτους ΠαΔΑ 

https://praktiki.uniwa.gr/
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Δυνατότητα έναρξης πρακτικής άσκησης: 
01/05/2021, 15/05/2021, 01/06/2021 & 15/06/2021.

Η αποζημίωσητων φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα, συμπεριλαμβανομένης 
της ασφαλιστικής κάλυψης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για όσο διάστημα υπάρχουν μέτρα
κατά της διάδοσης της νόσου Covid-19 όλες οι Πρακτικές

Ασκήσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν μόνο εξ
αποστάσεως.

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

Χατζηθεοδώρου Ευάγγελος


	

