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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 
 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών ότι για 

το εαρινό εξάμηνο του 2021 προκηρύσσονται 250 θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω 

της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής», με έναρξη πρακτικής άσκησης στις 1/2/2021 ή 15/2/2021. Η 

ημερομηνία έναρξης 1/2/2021 αφορά φοιτητές που δεν θα συμμετάσχουν στην 

εξεταστική του Φεβρουαρίου. Οι θέσεις αυτές αφορούν φοιτητές και των πέντε 

κατευθύνσεων και η κατανομή των θέσεων ανά κατεύθυνση θα γίνει με βάση τον 

αριθμό των αιτήσεων ανά κατεύθυνση σύμφωνα με τον κανονισμό του τμήματος.  

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα κριτήρια που προβλέπονται από τον 

κανονισμό πρακτικής άσκησης που υπάρχει στην ιστοσελίδα 

http://practice.bisc.uniwa.gr. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην ιστοσελίδα 

αυτή και αφορούν κυρίως τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν περάσει και για 

κάποιες κατευθύνσεις (Ακτινολογία – Ακτινοθεραπεία και Ιατρικών Εργαστηρίων) και 

την μέση βαθμολογία των μαθημάτων κατεύθυνσης. 

http://practice.bisc.uniwa.gr/
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Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους 

άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να εισάγουν τις βαθμολογίες των μαθημάτων 

που απαιτούνται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές φόρμες αιτήσεων που θα βρουν στο 

ηλεκτρονικό μάθημα moodle του μαθήματος (moodle.uniwa.gr, το μάθημα λέγεται 

«Πρακτική άσκηση τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών») αφού πρώτα πιστοποιηθούν 

με τους ακαδημαϊκούς τους κωδικούς. Επιπλέον στην ίδια φόρμα θα χρειαστεί να 

ανεβάσουν ηλεκτρονικό αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας από το e-

φοιτητολόγιο. Οι αιτήσεις «πιστοποιητικών» προς το e-φοιτητολόγιο για την έκδοση 

αναλυτικής βαθμολογίας θα γίνουν το διάστημα 19/10/2020 – 23/10/2020. Οι 

δηλώσεις για πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ θα γίνουν από 31/10/2020 8:00 πμ μέχρι 

08/11/2020 23:59 μμ. 

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν την 

Τετάρτη 11/11/2020 στην ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης του Τμήματος. Τα τελικά 

αποτελέσματα (μετά από σύγκριση των αναρτημένων βαθμολογιών με τους βαθμούς 

των φοιτητολογίων) από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων πρακτικής 

άσκησης των φοιτητών θα αναρτηθούν στις 14/11/2020. O φοιτητής, που επιθυμεί 

να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να 

προσφύγει προς τον Επιστημονικά υπεύθυνο με ηλεκτρονική του δήλωση μετά το 

πέρας της αξιολόγησης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι ημερομηνίες ενστάσεων θα ανακοινωθούν την 

εβδομάδα 16/11/2020 μέχρι 20/11/2020. Οι ενστάσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά στο 

moodle (moodle.uniwa.gr). 

Οι φοιτητές που έχουν εγκριθεί να κάνουν πρακτική άσκηση θα υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά αίτηση για πρακτική άσκηση όπου θα αναφέρουν τον φορέα της 

moodle.uniwa.gr
(moodle.uniwa.gr
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προτίμησης τους. Πληροφορίες για τους φορείς και τις απαιτήσεις της πρακτικής 

άσκησης μπορούν να τους δοθούν από τους  πέντε συντονιστές πρακτικής άσκησης 

(ένας από κάθε κατεύθυνση του τμήματος). Στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης 

του τμήματος έχουν αναρτηθεί τα ονόματα όλων των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ που 

εμπλέκονται στη διοργάνωση της πρακτικής άσκησης. Μαζί με την δήλωση φορέα οι 

φοιτητές θα ανεβάσουν και το καθιερωμένο τρισέλιδο συνοδευτικών πληροφοριών 

στην ιστοσελίδα moodle του μαθήματος. Το τρισέλιδο αυτό ονομάζεται 

«συνοδευτικά έγγραφα». 

Το τρισέλιδο των συνοδευτικών πληροφοριών θα ελεγχθεί μέσω του moodle 

από την συνεργαζόμενη ομάδα του γραφείου πρακτικής άσκησης του Τμήματος που 

απαρτίζεται από τον Επιστημονικά υπεύθυνο και δύο μέλη ΕΤΕΠ. Αφού οι 

συμπληρωματικές πληροφορίες είναι πλήρεις θα ειδοποιείται το Γραφείο Πρακτικής 

του ΠΑΔΑ να ετοιμάσει τις συμβάσεις των φοιτητών. 

Μόλις ετοιμαστούν οι συμβάσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους 

φοιτητές. Οι φοιτητές θα τυπώσουν τις συμβάσεις τους σε έξι αντίγραφα θα τις 

υπογράψουν οι ίδιοι και οι φορείς και θα τις στείλουν ταχυδρομικά στο ΠΑΔΑ μαζί 

με τρία αντίγραφα των συνοδευτικών εγγράφων και μία υπογεγραμμένη αίτηση προς 

την γραμματεία του Τμήματος. Όλες οι υπογραφές θα είναι πρωτότυπες και όχι 

σκαναρισμένες. 

 Η υπογεγραμμένη αίτηση θα δοθεί στη γραμματεία του Τμήματος ενώ τα 

υπόλοιπα έγγραφα θα δοθούν από την ομάδα του Επιστημονικά Υπευθύνου στο 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΑΔΑ το οποίο θα συγκεντρώσει και τις υπόλοιπες 

υπογραφές. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία οι συμβάσεις θα σκαναριστούν 

και θα αποσταλούν πίσω στους φοιτητές.  
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Μόλις οι φοιτητές λάβουν την σκαναρισμένη σύμβαση θα την δώσουν στον 

φορέα τους για να τους εγγράψει στο ΕΡΓΑΝΗ. Για κάθε μεταβολή στο ΕΡΓΑΝΗ 

αποστέλλεται προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σχετικό έγγραφο είτε από τους 

φοιτητές είτε από τους φορείς πρακτικής άσκησης. Αντίγραφα των συμβάσεων θα 

κρατηθούν από την ομάδα του Επιστημονικά Υπευθύνου και την γραμματεία της 

κατεύθυνσης των φοιτητών. Οι φοιτητές που θέλουν να πάρουν τα τυπωμένα 

αντίγραφα των συμβάσεων τους θα τα λάβουν από την γραμματεία της κατεύθυνσής 

τους. 

 Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των φοιτητών κατά την διάρκεια της 

πρακτικής τους άσκησης θα δοθούν από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο λίγο πριν 

ξεκινήσει η πρακτική άσκηση. 

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

συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης 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. Αντίστοιχα και οι υποψήφιοι 

φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ATLAS για να μπορούν να 

λαμβάνουν ενημέρωση για θέσεις πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ. 

 

http://atlas.grnet.gr/


 
 

 
Σελίδα 5 από 5 

 

    Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος 

                                                                             Πέτρος Καρκαλούσος 

 


