
 
 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 

1. Σε περίπτωση που οι φοιτητές είναι  περισσότεροι  από τις θέσεις που 
διατίθενται από το ΕΣΠΑ για Π.Α, οι φοιτητές που είναι ΑΜΕΑ 
(προσκομίζοντας τις κατάλληλες ιατρικές γνωματεύσεις) θα έχουν 
προτεραιότητα  και θα καταλαμβάνουν το 20% των θέσεων πρακτικής 
άσκησης, σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα και σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις Π.Α. ολόκληρης της 
της ετήσιας  εκπαιδευτικής περιόδου.  Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις από 
ΑΜΕΑ οι θέσεις που υπολείπονται  θα καταλαμβάνονται από τους 
υπόλοιπους φοιτητές σύμφωνα με τις διαδικασίες της 2ης  και 3ης  
παραγράφου  

2. Για τις εναπομένουσες θέσεις πρακτικής θα λαμβάνεται υπόψη ο 
υψηλότερος μέσος όρος βαθμολογίας με συντελεστή βαρύτητας 50%. Θα 
πολλαπλασιάζεται ο  μέσος όρος βαθμολογίας με τον συντελεστή βαρύτητας 
50%. 

3. Ο αριθμός των μαθημάτων που οφείλει ο φοιτητής-τρια (θεωρητικών και 
εργαστηρίων).  
Ο φοιτητής-τρια  που χρωστάει 7 μαθήματα έχει συντελεστή βαρύτητας 1, 
εάν χρωστάει 6 μαθήματα θα έχει συντελεστή βαρύτητας 2 κ.ο.κ  εάν 
χρωστάει 1 μάθημα ή κανένα ο συντελεστής βαρύτητας θα είναι 7 
Στο τέλος θα αθροίζονται  οι περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3  και θα 
έχουν προτεραιότητα όσοι έχουν το μεγαλύτερο άθροισμα μέχρι να 
συμπληρωθούν οι προτεινόμενες θέσεις. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δυο ή περισσοτέρων φοιτητών θα 
λαμβάνεται  ως κριτήριο η εκκαθαριστική δήλωση των γονέων των φοιτητών 
ή οι εκκαθαριστικές δηλώσεις των ιδίων φοιτητών-τριων . Και αυτός που 
έχει τα λιγότερα εισοδήματα θα προηγείται έναντι των άλλων. 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης κάθε προγράμματος σπουδών συντάσσει τον 

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», τον οποίο 

αποστέλλει για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, που 

υποστηρίζει τα πέντε προγράμματα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Ο 

πίνακας συνοδεύεται από αιτιολόγηση που βασίζεται στα κριτήρια επιλογής κάθε 

προγράμματος σπουδών, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Στη σχετική ιστοσελίδα 

πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα. 

2. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν «ΕΝΣΤΑΣΗ» εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Η ένσταση θα υποβάλλεται με γραπτή αίτηση του φοιτητή 

στη Γραμματεία που υποστηρίζει το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών, όπου θα 

λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και στη συνέχεια θα κοινοποιείται, με μέριμνα της 

Γραμματείας, στην Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης του αντίστοιχου 

προγράμματος σπουδών. 

3. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των ενστάσεων ή αφού ληφθούν υπόψη τυχόν 

ενστάσεις από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ο «ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 



 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ», συνοδευόμενος από τα πρακτικά των επιτροπών, 

αποστέλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο Ένταξης.  

4. Μετά την έγκριση του Συμβουλίου Ένταξης, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης κάθε 

προγράμματος σπουδών αποστέλλει τον τελικό πίνακα προς ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. 

5. Όταν ο/η φοιτητής/τρια δεν αποδέχεται ή ακυρώνει τη συμμετοχή του στην 

διαδικασία (με γραπτή ενυπόγραφη δήλωση προς τη Γραμματεία που υποστηρίζει 

το Πρόγραμμα Σπουδών) θα επιλέγεται ο/η επιλαχών/ουσα φοιτητής/τρια με βάση 

τη σειρά κατάταξης στον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Η ένταξη 

της πρακτικής άσκησης του επιλαχόντα φοιτητή στην Πράξη, θα επικυρώνεται με 

σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης. 

6. Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών στον προσωρινό πίνακα φοιτητών μέσω 

ΕΣΠΑ (που συντάσσει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης) είναι μικρότερος από τον 

αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων μέσω ΕΣΠΑ, επιλέγονται όλοι οι φοιτητές και οι 

προσωρινοί πίνακες γίνονται αυτόματα ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, που αποστέλλονται προς 

έγκριση στο Συμβούλιο Ένταξης. Σε αυτή την περίπτωση, δημοσιοποιούνται 

απευθείας οι τελικοί πίνακες, μετά την έγκριση του Συμβουλίου Ένταξης, χωρίς να 

υπάρχει η διαδικασία αναμονής των 5 ημερών για ενστάσεις. 

7. Το περιεχόμενο των προς ανάρτηση πινάκων (προσωρινών ή τελικών) πρέπει να 

είναι εναρμονισμένο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες για θέματα 

προστασίας προσωπικών δεδομένων των φοιτητών. Ειδικότερα οι πίνακες δεν θα 

αναγράφουν άλλα στοιχεία ταυτοποίησης του φοιτητή, πλην του αριθμού 

μητρώου, παρ’ εκτός εάν υπάρξει μελλοντικά σχετική οδηγία που απαιτεί την 

ανάρτηση διαφορετικών στοιχείων ταυτοποίησης. 

8. Η παρούσα διαδικασία ενστάσεων και τα κριτήρια επιλογής κάθε προγράμματος 

σπουδών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στην 

ιστοσελίδα του Συμβουλίου Ένταξης και στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων 

προγραμμάτων σπουδών (εάν τηρούνται διακριτές ιστοσελίδες). Οι προσωρινοί και 

τελικοί πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. 

Σύνδεσμος (link) προς τη σελίδα ανάρτησης των πινάκων παρέχεται και στις 

ιστοσελίδες του Συμβουλίου Ένταξης και των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών 

(εάν τηρούνται). 

 
 


