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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

ΜΕΩ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2020-2021 

Ενθμερϊνουμε τουσ φοιτθτζσ του Σμιματοσ Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και 

Γεωπλθροφορικισ που ακολουκοφνε το πενταετζσ πρόγραμμα ςπουδϊν του ΠΑΔΑ ι το 

τετραετζσ πρόγραμμα ςπουδϊν του πρϊθν ΣΕΙ ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2020-2021 

υπάρχει επαρκισ αρικμόσ κζςεων ΠΑ (Πρακτικισ Άςκθςθσ) μζςω τθσ Πράξθσ «Πρακτικι 

Άςκθςθ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ», με πιθανή 

ημερομηνία έναρξησ ςτισ 01/03/2021. 

Ειδικά για όςουσ ακολουκοφν το τετραετζσ πρόγραμμα ςπουδϊν ΣΕΙ, υπάρχουν 

ακόμα διακζςιμεσ 9 (εννζα) κζςεισ ΠΑ μζςω ΕΠΑ και κα παραμείνουν ανοικτζσ μζχρι τθν 

πλιρθ απορρόφθςθ τουσ.  

Οι φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται να πραγματοποιιςουν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ 

μζςω ΕΠΑ, παρακαλοφνται να κατακζςουν ι να αποςτείλουν ςτην Γραμματεία Αίτθςθ 

ςυμμετοχισ μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά μζχρι και τθν Παραςκευή 05/02/2021. 

Οι αιτιςεισ και λίςτα δικαιολογθτικϊν μποροφνε να κατζβουν από τθν ιςτοςελίδα 

http://www.geo.uniwa.gr/undergraduate-studies/practicum/ 

Η επιλογι/κατάταξθ των φοιτθτϊν κα γίνει με τα εξισ κριτιρια: 

http://www.geo.uniwa.gr/undergraduate-studies/practicum/
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1. · Σο ςφνολο των διδακτικϊν μονάδων που ζχει ςυγκεντρϊςει ο φοιτθτισ (40%).  
2. ·Σον γενικό Μ.Ο βακμολογίασ κακϊσ και τον Μ.Ο. των ςυναφϊν προσ τθν κζςθ 

εργαςίασ μακιματα (60%).  

Σα αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν τθν Δευτέρα 08/02/2021 ςτθν ιςτοςελίδα του 

Σμιματοσ http://www.geo.uniwa.gr/  

O/Η φοιτθτισ/τρια που επικυμεί να υποβάλει ζνςταςθ ςχετικά με τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, δικαιοφται να προςφφγει εγγράφωσ προσ την Γραμματεία 

εντόσ πέντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ. 

Η αποηθμίωςθ των φοιτθτϊν, ορίηεται ςτο ποςό των 280,00€/μινα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. 

Οι Φορείσ Τποδοχισ Πρακτικισ Άςκθςθσ που επικυμοφν να απαςχολιςουν 

φοιτθτζσ για Πρακτικι Άςκθςθ μζςω ΕΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφοφν και να 

πιςτοποιθκοφν ςτο Πλθροφοριακό ςφςτθμα ΑΣΛΑ του Τ.Π.Ε.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όςοι 

Φορείσ ζχουν ιδθ πιςτοποιθκεί ςτο ςφςτθμα, δεν απαιτείται θ ενζργεια αυτι). Απαραίτθτθ 

ενζργεια για όλουσ τουσ Φορείσ Τποδοχισ Πρακτικισ Άςκθςθσ είναι θ δθμιουργία κωδικοφ 

κζςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ και θ δθμοςίευςι τθσ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα ΑΣΛΑ, κακϊσ 

και θ εγγραφι και εξοικείωςθ του Φορζα ςτο ςφςτθμα ΕΡΓΑΝΗ.  

    Ο Επιςτημονικόσ Τπεφθυνοσ του Σμήματοσ 
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