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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
του Τμήματος ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» που συγχρηματοδοτείται από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» 

(Αριθμός Πρακτικού 2/03-06-2021) 

 
 

Στο Αιγάλεω σήμερα 03/06/21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών που 
ορίστηκε στη με αρ. 19/22-01-20 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών και να 
προβεί στην ένταξή τους στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», κατόπιν της από 25/05/2021  Πρόσκλησης η οποία δημοσιεύθηκε 
τόσο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, όσο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Παρόντα ήταν τα τρία μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης: 

1. Κων/νος Πολίτης , Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης , Γραμματέας της Επιτροπής  
3. Αλέξανδρος Θεοδουλίδης , Μέλος της Επιτροπής 

 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης παρέλαβε επτά (7) αιτήσεις φοιτητών/τριών, που ακολουθούν πρόγραμμα 
σπουδών Πανεπιστημίου με τα δικαιολογητικά τους στις 03/06/2021. Όλες οι αιτήσεις κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος. 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή των αιτήσεων ως ακολούθως: 
 

α/α Αρ. Μητρώου Email 
Αρ. Πρωτ. Αίτησης 

Φοιτήτριας/τή 

1 51114049 na14049@uniwa.gr 42569/31.05.21 

2 51117086 na17086@uniwa.gr 42176/28.05.21 

3 51114050 na14050@uniwa.gr 43602/02.06.21 

4 51116076 na16076@uniwa.gr 42163/28.05.21 

5 51114001 na14001@uniwa.gr 43873/03.06.21 
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6 51117030 na17030@uniwa.gr 42658/31.05.21 

7 51116104 na16104@uniwa.gr 43882/03.06.21 

    

 

Μετά από διεξοδικό έλεγχο όλων των στοιχείων, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι έξι υποψήφιοι  
πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, στη Συνέλευση υπ’ 
αριθμ. 19/22.1.20, εκτός του κ. Τσότρα Δημητρίου ο οποίος έχει περάσει μόνο είκοσι πέντε (25) 
μαθήματα μέχρι και το 6ο εξάμηνο ενώ σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχει θέσι το 
Τμήμα θα έπρεπε να είχε περάσει τριάντα (30). 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχωράει στη βαθμολογική κατάταξη των επιλέξιμων υποψηφίων, βάσει 
των κριτηρίων αξιολόγησης που ορίζονται στην Πρόσκληση (και της διαδικασίας που έχει οριστεί στη 
με αρ. 19/22.1.20 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος) και των αιτήσεων συμμετοχής των 
φοιτητών.  
 
Ο πίνακας βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων διαμορφώνεται ως εξής: 
 

α/α Αρ. Μητρώου Email Μόρια 

1 51114049 na14049@uniwa.gr 66.3 

2 51117086 na17086@uniwa.gr 65 

3 51114050 na14050@uniwa.gr 64.7 

4 51116076 na16076@uniwa.gr 60.2 

5 51114001 na14001@uniwa.gr 68.9 

6 51117030 na17030@uniwa.gr 59.1 

 
 
Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση υπάρχουν τριάντα (30) 
θέσεις πρακτικής άσκησης, η Επιτροπή προτείνει ομόφωνα να ενταχθούν στην Πράξη «Πρακτική 
Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» οι παρακάτω 
φοιτητές/φοιτήτριες σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κατάταξης: 
 
 

α/α Αρ. Μητρώου Email Μόρια 

1 51114001 na14001@uniwa.gr 68.9 

2 51114049 na14049@uniwa.gr 66.3 

3 51117086 na17086@uniwa.gr 65 

4 51114050 na14050@uniwa.gr 64.7 

5 51116076 na16076@uniwa.gr 60.2 

6 51117030 na17030@uniwa.gr 59.1 
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Οι αριθμοί Μητρώου των φοιτητών/τριών των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν θα δημοσιευθούν 
άμεσα τόσο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, όσο και στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος για την απρόσκοπτη συνέχιση των διαδικασιών έναρξης της Πρακτικής τους Άσκησης. 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ανάρτησης του παρόντος στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, ισχύει το παρόν και δεν θα 
συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Αξιολόγησης για την επικύρωση των ανωτέρω. 
 
Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το Πρακτικό ως ακολούθως: 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 
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