
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ: 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΣΕΩΝ  

 
08/03/2019  
 

Όποιοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση 

μέσω ΕΣΠΑ παρακαλώ να κάνετε αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος από 

12/03/2019 μέχρι και 22/03/2019. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να 

έχουν ολοκληρώσει το ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών και να έχουν περάσει με επιτυχία τα 2/3 

του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, ήτοι 28 μαθήματα. Τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν την αίτησή τους όπως και τα αποδεικτικά 

στοιχεία των κριτηρίων που θεωρούν ότι τους αφορούν στην Γραμματεία του 

Τμήματος εντός των ημερομηνιών που ορίζονται από την πρόσκληση, ήτοι:  

1. Αίτηση 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που 

αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (ΑΜΕΑ, αναπηρία, 

ορφάνια) 

3. Ληξιαρχική πράξη αποβιώσαντος γονέα, εάν είναι ορφανό – στη περίπτωση που 

αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (ατομικό ή/και γονέων) που 

αποδεικνύει οικονομικά κριτήρια 

5. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Σπουδών (από την γραμματεία)  

6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 

1. Γενικός μέσος όρος βαθμολογίας των επιτυχόντων μαθημάτων: 30 μόρια 

Μέση βαθμολογία: 8,50-10,00= 30 μόρια 

Μέση βαθμολογία: 6,50-8,49 = 20 μόρια 

Μέση βαθμολογία: 5,00-6,49 = 10 μόρια 

 

2. Συνολικός αριθμός επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων: 40 μόρια 

Φοιτητής ο οποίος οφείλει: < 5 μαθήματα = 40 μόρια 

Φοιτητής ο οποίος οφείλει: 5-10 μαθήματα = 30 μόρια 

Φοιτητής ο οποίος οφείλει: 11-14 μαθήματα = 20 μόρια 

 

3. Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (ΑΜΕΑ, Οικονομικά κριτήρια, Ορφανοί): 20 

μόρια 

ΑΜΕΑ ή αναπηρία = 5 μόρια 



Οικογενειακό ή/και ατομικό εισόδημα <10.000€ = 5 μόρια 

Ορφανοί = 10 μόρια 

 

4. Γνώση Ξένης Γλώσσας: 10 μόρια 

 

Παρατήρηση 

Στην περίπτωση ισοβαθμίας ελέγχεται το έτος φοίτησης (προηγείται ο αρχαιότερος 

φοιτητής). 

Στην περίπτωση νέας ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων αξιολογεί τις αιτήσεις και τα αποτελέσματα επιλογής των 

φοιτητών για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, 

με αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε εργάσιμων ημερών από 

την ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

 
 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ:  7 
 
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ: 30 


