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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ (εαρινό) ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΠΑΔΑ ότι 

για το (/εαρινό)εξάμηνο του 2021  υπάρχουν εβδομήντα  (70) θέσεις πρακτικής 

άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 

15/7/21, 1/8/21, 15/8/21,1/9/21,15/9/21,1/10/21 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους 

άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να αποστείλουν στην Επιτροπή Πρακτικής 

Άσκησης μέσω της γραμματείας του τμήματος   

Αίτηση συμμετοχής 

1. Αναλυτική Βαθμολογία  

2. Χρωστούμενα μαθήματα μέχρι και το 7Ο ΕΞΆΜΗΝΟ 

3. Βεβαίωση επιβλέποντας για ερευνητική πτυχιακή εφόσον αυτή έχει σχέση 

με το φορέα απασχόλησης που θα αιτηθούν  

4. Όποιο έγγραφο κρίνουν που αφορά σε κοινωνικά κριτήρια  
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μέχρι και την (ημέρα) 25/5/21 για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν στις 15/7/21 και 

μέχρι 5/6/21 για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν αργότερα. 

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια: 

1.Συνολική βαθμολογία μέχρι και το 7ο εξάμηνο φοίτησης, συντελεστής 
βαρύτητας 50%, 5 μόρια για ΜΟ άριστα, ή 4 μόρια για ΜΟ πολύ καλά, ή 3 
μόρια για ΜΟ καλά,. Σε περίπτωση συνολικής ισοβαθμίας θα ληφθεί υπόψη 
ο απόλυτος αριθμός του ΜΟ. 

2. Μη Οφειλή μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων, συντελεστής 
βαρύτητας 10%, 1 μόρια 

3. Προβλέπεται η μοριοδότηση κοινωνικών κριτηρίων, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο αιτών/αιτούσα έχει προσκομίσει στην επιτροπή αξιολόγησης επίσημα 
παραστατικά έγγραφα, συντελεστής βαρύτητας 20%, 2 μόρια 

4. Για την Εκπόνηση ερευνητικής πτυχιακής εργασίας ο αιτών/αιτούσα 
μοριοδοτείται ώστε να ενταχθεί στο νοσηλευτικό χώρο όπου επίσημα 
φαίνεται ότι θα εξυπηρετηθεί η συλλογή των δεδομένων της έρευνας, 
συντελεστής βαρύτητας 20%, 2 μόρια 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την (ημέρα) 28/5/21 ή την 8/6/21 

(ανάλογα στην ημερομηνία αιτήσεων) στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

(http://www.phys.uniwa.gr/category/announcements/internships/) και στην ιστοσελίδα 

του μαθήματος eclass  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021  

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.  
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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/Η Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος 

                                                                  

                                                              ΓΕΩΡΓΙΑ  ΠΕΤΤΑ 
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