
Ανακοίνωση 5 (8/11/2019) 
Πρακτική Άσκησή μέσω ΕΣΠΑ 
 
Tμήματος Γραφιστικής – Οπτικής Επικοινωνίας 

 
Ο τελειόφοιτοι που επιθυμούν να να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, 
παρακαλούνται όπως προσέλθουν μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2019, στη γραμματεία του 
τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας να υποβάλουν αίτηση πρακτικής άσκησης μέσω 
ΕΣΠΑ .  
Οι φοιτητές που επιλέγονται και και δικαιούνται τέλεσης πρακτικής άσκησης έχουν όσοι πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτά καθορίζονται από  τη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της 
Συνέλευσης του Τμήματος, προκειμένου να εκπονήσουν την πρακτική άσκηση και είναι τα 
ακόλουθα: 
 
- Να οφείλουν έως τρία μαθήματα ειδικότητας (απαιτείται βεβαίωση / υπεύθυνη δήλωση    
  από τη γραμματεία της σχολής ότι δικαιούστε έναρξη Π.Α.) 
- Να έχουν βρει φορέα υποδοχής (απαιτείται βεβαίωση / υπεύθυνη δήλωση), 
  και να έχουν συμπληρώσει τη  “Βεβαίωση αποδοχής φοιτητή για Πρακτική Άσκηση” 

(Τη βεβαίωση μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: 
 http://www.gd.uniwa.gr/entypa-foititon/ – 
 http://praktiki.uniwa.gr/home/synodeytika-entypa/  
και να συμπληρωθεί σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα, καθώς και τα συγκεντρωτικά τους στοιχεία 
(όχι φωτοτυπίες) και 3 αντίγραφα ενός δικού τους τραπεζικού λογαριασμού) 

 

Για τους υποψηφίους τελειόφοιτους Π.Α. ΤΕΙ λαμβάνεται υπόψη   
- Ο μέσος όρος βαθμολογίας (απαιτείται βεβαίωση / υπεύθυνη δήλωση) 
- Η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αίτηση / e-mail) 
 
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 21/10/2019.  
Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 23/11/2019 
Τελικά αποτελέσματα κατάληψης θέσεων Παρασκευή 25/11/2019  
 
Οι θέσεις που δίνονται είναι: 
– Εκατό (100) θέσεις απασχόλησης - 50 Γραφ. / 50 Τεχν. 

για τους τελειόφοιτους ΠαΔΑ και 
– Επτά (07) θέσεις – Γραφ. / Τεχν. 

για τελειόφοιτους ΤΕΙ Αθήνας 
 
Δυνατότητα έναρξης πρακτικής άσκησης: 15/12/2019, 1/1/2020 και 15/1/2020 

  
Ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ   
Τμήματος Γραφιστικής – Οπτικής Επικοινωνίας 
 
Δρ Βαγγέλης Χατζηθεοδώρου 
Επίκ. Καθηγητής 
 
Αιγάλεω 8/11/2019 

http://www.gd.uniwa.gr/entypa-foititon/
http://praktiki.uniwa.gr/home/synodeytika-entypa/


 

Κριτήρια σειράς κατάταξης και επιλογής αιτήσεων που υπερβαίνουν  

τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων 

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία επιλέγονται κατά σειρά οι φοιτητές προκειμένου να 

εκπονήσουν την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι τα ακόλουθα: 

• 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. Βαθμολογίας 6,35 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 

δ. 70 μόρια για τρία (3) 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 

• 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) 

 

Οι αιτήσεις που γίνονται δεκτές αλλά δεν επιλέγονται λόγω του περιορισμένου αριθμού 

των θέσεων ΕΣΠΑ, υπολογίζονται στην επόμενη προκήρυξη θέσεων με ανανέωση της 

αίτησης, ακολουθώντας τις ημερομηνίες της εκάστοτε νέας προκήρυξης.  

 

Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων  

Χατζηθεοδώρου Ευάγγελος, Πρόεδρος και  

Κολιομάρου Μαριάνθη, Μαρτίνη Ελένη, Μέλη 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, που απαρτίζεται από 

Μπενάκη Άννα, Πρόεδρος και  

Ευστρατιάδου Ουρανία, Μπέλεση Βασιλική, Μέλη: 

 


