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Σχολή: Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού Πανεπιστημιούπολη 2 

Τμήμα: Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 

Τέχνης  Ημερομηνία: 10/09/2020 

                    

Τηλέφωνο: 2105385433 

                      2105385480 

 

E-mail: 

 vkokla@uniwa.gr 

karambinis@uniwa.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 

Έργων Τέχνης ότι για το διάστημα Οκτώβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021 υπάρχουν 

εξήντα (60) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα 

έναρξης πρακτικής άσκησης στις:  01/11/2020, 15/11/2020, 01/12/2020  

15/12/2020, 1/01/2021 & 15/01/2021. 
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Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους 

άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος 

1. Αίτηση συμμετοχής (με δήλωση Φορέα προτίμησης) 

2. Αναλυτική Βαθμολογία 

μέχρι και την Παρασκευή 2/10/2020 

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους 

άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, καλούνται σε ενημερωτική συνάντηση την Τρίτη  15/09/2020 

στο Αμφιθέατρο του Τμήματος σε δυο ομάδες στις 12.00 και στις 13.00μ.μ:  

  Α ομάδα (12.00) όσοι/ες το επώνυμο τους αρχίζει από Α έως και το Κ και Β ομάδα 

(13.00)από Λ έως και Ω. Προσοχή: θα είναι μια συνάντηση δια ζώσης (με 

υποχρεωτική χρήση μάσκας) που δεν θα επαναληφθεί, οπότε όποιος/α φοιτητής 

/τρια δεν μπορεί να παρευρεθεί για οποιονδήποτε λόγω να φροντίσει να 

προωθήσει τα ερωτήματα του για να ενημερωθεί από άλλον συμμετέχοντα φοιτητή 

/τρια.                                                    

Η	τήρηση	των	παραπάνω	ημερομηνιών	είναι	δεσμευτική	για	όλους/λες	και	δεν	

προβλέπεται	 καμία	 παράταση	 ή	 τροποποίηση.                                                                                        

Προϋποθέσεις	για	συμμετοχή	στην	διαδικασία	πληρούν	οι	φοιτητές	που	έχουν	

ολοκληρώσει	 επιτυχώς	 τα	 2/3	 των	 μαθημάτων	 και	 ταυτόχρονα	 δεν	 οφείλουν	

περισσότερα	 	 από	 δύο	 (2)	 μαθήματα	 ειδικότητας	 Συντήρησης	 (ένα	 μάθημα	

ειδικότητας	θεωρείτε	ολοκληρωμένο	όταν	υπάρχει	βαθμός	στην	θεωρία	και	το	

εργαστήριο),	 στην	 αντίστοιχη	 κατεύθυνση	 που	 έχουν	 επιλέξει.	 Δεν	 μπορεί	 να	

πραγματοποιηθεί	 Πρακτική	 Άσκηση	 σε	 ειδικότητα	 που	 δεν	 υπάρχει	 βαθμός	

ολοκλήρωσης	στο	αντίστοιχο	μάθημα	ειδικότητας	του	Τμήματος.			                                                                                               		
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Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια:  

 

 

 

*	 ΑΜΕΑ	 και	 Άτομα	 που	 ανήκουν	 σε	 ευαίσθητες	 κοινωνικές	 ομάδες	 επιλέγονται	

κατά				προτεραιότητα		

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 7/10/2020 στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος (link ιστοσελίδας που αφορά στην ΠΑ του Τμήματος) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ	 ΜΟΡΙΑ	
i. Ο	βαθμός	του	φοιτητή/τριας	στο	αντίστοιχο	μάθημα	

εξειδίκευσης	στο	οποίο	θα	πραγματοποιηθεί	η	ΠΑ			
30	

ii. Η	 δυνατότητα	 –	 επιθυμία	 εκπόνησης	 πτυχιακής	
εργασίας	 με	 θέμα	 που	 θα	 πραγματευθεί	 κατά	 τη	
διάρκεια	της	ΠΑ	στον	συγκεκριμένο	φορέα	

10	

i. Ο	 αριθμός	 μαθημάτων	 που	 έχει	 ολοκληρώσει	 ο	
φοιτητής/τρια	όταν	υποβάλει	την		αίτηση	

10	

ii. Το	εξάμηνο	σπουδών	στο	οποίο	είναι	εγγεγραμμένος	
ο	 φοιτητής/τρια	 (υψηλότερη	 μοριοδότηση	 στο	 Η’	
εξάμηνο	και	μικρότερη	στο	Ην)	

10	

iii. Κοινωνικά	κριτήρια	(πχ.	θέματα	υγείας	
καταγεγραμμένα	στον	φάκελο	του	φοιτητή/τριας)*	

10	

iv. Εισοδηματικά	Κριτήρια		 10	

v. Ανάγκη	κάλυψης	διαμονής	και	διατροφής	σε	Φορείς	
Υποδοχής	–	εκτός	της	έδρας	του	ασκούμενου.	

20	

Σύνολο	Μορίων		 100	
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O φοιτητής, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει εγγράφως προς στην Επιτροπή 

Πρακτικής Άσκησης με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν ενστάσεις τα αποτελέσματα της Τετάρτης 7/10/2020 

θα είναι αυτόματα και τα οριστικά αποτελέσματα 

Η αποζημίωση των φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που θα σας παρουσιασθούν και 

επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν 

υποχρεωτικά να έχουν εγγραφεί και  πιστοποιηθεί 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.  

     0 Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος 

                                                                     ΛΕΩΝΊΔΑΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 


