
Επικαιροποιημένα κριτήρια και διαδικασία ένταξης και τοποθέτησης 
ασκούμενων φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Σπουδών Δασοπονίας και 
ΔΦΠ (Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) στο 
επιδοτούμενο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» μέσω ΕΣΠΑ, όπως εγκρίθηκαν από 
το Συμβούλιο Ένταξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:  

Α. Επικαιροποίηση των κριτηρίων ένταξης και τοποθέτησης στο 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω:  

Α1. Ένταξη στο πρόγραμμα  

1. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)  
2. Ο Μέσος Όρος της βαθμολογίας στα μαθήματα των υποψηφίων κατά 

φθίνουσα σειρά.  
3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο φοιτητής/τρια με τον μεγαλύτερο 

Μέσο Όρο επίδοσης στα μαθήματα ειδικότητας.  

Α2. Τοποθέτησης σε θέση  

1.  Σε κάθε περίπτωση προηγούνται τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).  
2.  Η προτίμηση των υποψηφίων.  
3.  Το κριτήριο της εντοπιότητας (προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι στην 

περιοχή της θέσης της πρακτικής άσκησης)  
4.  Ο μεγαλύτερος Μέσος Όρος της βαθμολογίας.  

Β. Ορισμός επιτροπής και διαδικασία Ενστάσεων  

1. Προτείνεται η δημιουργία μίας Επιτροπής Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης 
και για τα τρία προγράμματα σπουδών που είναι ενταγμένα στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

2. Καθιερώνεται δικαίωμα ενστάσεων επί της προσωρινής προτάσεως της 
Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή 
της στην ιστοσελίδα του προγράμματος σπουδών. Η ένσταση θα 
υποβάλλεται με γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος 
Σπουδών, η οποία θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, και στη συνέχεια θα 
κοινοποιείται στην Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης.  

3. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν αποδέχεται ή ακυρώνει τη 
συμμετοχή του στη διαδικασία (με γραπτή ενυπόγραφη δήλωση προς τη 
Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών) θα επιλέγεται ο/η 
επιλαχών/ουσα φοιτητής/τρια με βάση τη σειρά κατάταξης στον ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

4. 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. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα υπάρξει η διαδικασία 
αναμονής των 5 ημερών ενστάσεων.  


