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Σχολή: Επιστημών Τροφίμων Πανεπιστημιούπολη 1 

Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Ημερομηνία: 22/3/2021 

 
Τηλέφωνο: 210-5385542 

 
E-mail: batrinou@uniwa.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων ότι υπάρχουν σαράντα (40) θέσεις δίμηνης πρακτικής άσκησης μέσω της 

Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης: 

 1/06/2021  

 15/06/2021  

 1/07/2021  

 15/07/2021 

 1/08/2021 

 1/09/2021 

 15/09/2021 

Έναρξη της πρακτικής άσκησης ορίζεται πάντα η πρώτη ή η δέκατη-πέμπτη 

μέρα του κάθε μήνα ξεκινώντας από την 1/06/2021 έως και την 15/09/2021. 
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Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση 

μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:  

1. Να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα FORMS στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kOJDHDDs0u6UTIfQG8y7J

kBIDLbQ1NLuBnrpn4Rr95UNE1VWTJDU1FLREhCQjNRWk9RQzFOUExWQi4u 

 

2. Να εισέλθουν με τους κωδικούς του φοιτητολογίου στο MOODLE, στο link 

της πρακτικής άσκησης του Τμήματος  

https://moodle.uniwa.gr/mod/assign/view.php?id=47133 για να καταθέσουν 

ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά σκαναρισμένα στο link: “ΑΙΤΗΣΗ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”:  

a. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Σπουδών (θα κάνετε αίτηση στο 

φοιτητολόγιο και θα σας το στείλει η γραμματεία)  

b. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας  

c. Μόνο σε περίπτωση ΑΜΕΑ, αναπηρίας, ορφάνιας: Πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που 

αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων  

d. Μόνο σε περίπτωση ορφάνιας: Ληξιαρχική πράξη αποβιώσαντος γονέα, 

στη περίπτωση που αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης.  

e. Μόνο για εισόδημα <10.000: Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου 

εισοδήματος (ατομικό ή/και γονέων) που αποδεικνύει οικονομικά 

κριτήρια  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kOJDHDDs0u6UTIfQG8y7JkBIDLbQ1NLuBnrpn4Rr95UNE1VWTJDU1FLREhCQjNRWk9RQzFOUExWQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kOJDHDDs0u6UTIfQG8y7JkBIDLbQ1NLuBnrpn4Rr95UNE1VWTJDU1FLREhCQjNRWk9RQzFOUExWQi4u
https://moodle.uniwa.gr/mod/assign/view.php?id=47133
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μέχρι και την Τετάρτη     31/03/2021 

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια: 

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 ευρώ =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.  
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Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μία εβδομάδα μετά την λήξη της 

προθεσμίας στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://fst.uniwa.gr/) και στην ιστοσελίδα 

του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://praktiki.uniwa.gr ) 

O φοιτητής, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση (η οποία θα πρέπει να 

πρωτοκολληθεί) σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να 

προσφύγει εγγράφως προς στην Γραμματεία 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 (ΦΥΠΑ) 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.  

    Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Τμήματος 

                                                                              

                                                       Ανθιμία Μπατρίνου 

https://fst.uniwa.gr/
http://praktiki.uniwa.gr/

