
 
 
          
                                                                                 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Σύμφωνα με το ποσό της επιχορήγησης που έχει εγκριθεί  στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020  σε συνδυασμό με την πρότερη απορρόφηση 

των θέσεων που δόθηκαν στα Ιδρύματα – Εταίρους, προχωρήσαμε σε μια ενδεικτική 

κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης μεταξύ των Ιδρυμάτων Εταίρων. 

Στόχος αυτής της προτεινόμενης κατανομής είναι αφενός μεν η επιτυχής και 

αποτελεσματική υλοποίηση του έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος  2019 – 2020  και η εύρυθμη 

λειτουργία του προγράμματος μέσα από την τήρηση των αρχών δικαιοσύνης και 

διαφάνειας. 

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνουμε την παρακάτω ενδεικτική κατανομή της επιχορήγησης 

για το εαρινό εξάμηνο 2019 – 2020, όπως αυτή περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των φοιτητών μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις 

ανάγκες του κάθε Ιδρύματος και την διαθέσιμη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής .  

 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑ ΠΑ.Δ.Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(ΑΠΘ) 

120  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(συνυπολογίζονται οι θέσεις που θα 

δίνονταν μόνο στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) 

40 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 40 

ΑΣΠΑΙΤΕ 5 

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης 

Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) 

5 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) 5 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

(συνυπολογίζονται οι θέσεις που θα 

10 



δίνονταν μόνο στο ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας) 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 40 

ΠΑ.ΔΑ. 70 

Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας 3 

Πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 15 

 

Να σημειωθεί ότι  η έναρξη της πρακτικής άσκησης για το εαρινό εξάμηνο του 2019 – 2020  

μπορεί να είναι από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020. 

Κατ’ εξαίρεση, θα χρηματοδοτηθεί περίοδος πρακτικής άσκησης που ξεπερνά τους 4 μήνες 

και με ανώτατο όριο τους 6 μήνες, εφόσον αποδεικνύεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας 

αυτής στο Πρακτικό Αξιολόγησης.  

 

Σε περίπτωση που κάποιο Ίδρυμα δεν καταφέρει να αξιοποιήσει τις δοθείσες θέσεις κατά 

την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, αυτές μεταφέρονται αυτόματα για χρήση στο 

χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση 

της δυνατότητας αυτής, η έναρξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών θα μπορεί να 

είναι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26/02/2021 και η λήξη έως την Δευτέρα 

31/05/2021. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας. 

 


