
   

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ στα πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5033025 διαθέτει επιπλέον θέσεις, οι 
οποίες δε καλύφθηκαν από την προηγούμενη Πρόσκληση, πρακτικής άσκησης με αμοιβή, σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο 2020 (ή, σε ειδικές περιπτώσεις, Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2020), στους 
φοιτητές του Τμήματος. 
 
Η Πρακτική Άσκηση, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα καταχωρείται στο εγκεκριμένο Παράρτημα 
Διπλώματος  των φοιτητών του ΤΑΜ/ΔΠΘ, με επτά (7) Πιστωτικές Μονάδες ECTS. 
 
H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο αρχείο), από την 
αρμόδια επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.  
 
 Οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον παρακάτω 
σύνδεσμο:  
 https://forms.gle/guXmrTqE9Q2RdiZA8   

και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
egounari@arch.duth.gr (κ. Γούναρη Έλενα) υπόψη του Επιστημονικά Υπεύθυνου (Καθηγητής κ. Ν. 
Λιανός, τηλ. 25410-79351, εσωτ. 71351, e-mail: nlianos@arch.duth.gr). 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 08 Μαΐου 2020 ώρα 23:00. 
 
Τα προσωρινά αποτελέσματα (1η ανάρτηση αποτελεσμάτων) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής ΔΠΘ.  
Η ημέρα της 1ης ανάρτησης των αποτελεσμάτων ορίζεται ως ημέρα έναρξης της περιόδου 
ενστάσεων η οποία λήγει σε 5 εργάσιμες ημέρες.  
Η επιτροπή ενστάσεων της Πρακτικής Άσκησης του τμήματος αξιολογεί τις αιτήσεις ενστάσεων 
και προβαίνει στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων (2η ανάρτηση αποτελεσμάτων) τα 
οποία αναρτώνται και αυτά στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
Πρακτικής ΔΠΘ.  
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν ενστάσεις, η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος 
προβαίνει στην ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων. 
 
Για την αποδοχής της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια. 
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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 

 

 Αίτηση συμμετοχής του φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση (από το email του φοιτητή).  

 Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας με αναλυτική βαθμολογία. (εκδίδεται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος). 

 Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (όχι επικυρωμένο). 

 Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή όπου θα αναγράφεται η επωνυμία του φορέα υποδοχής, το 
ΑΦΜ του φορέα και αν ο φορέας ανήκει στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα της χώρας.               
(Ο φορέας υποδοχής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ 
http://atlas.grnet.gr, από όπου θα τον αναζητήσουν οι φοιτητές.)  

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή από Κ.Ε.Π. ή από τον σύνδεσμο: 
http://www.amka.gr. 

 Φωτοτυπία του εντύπου της έκδοσης του Α.Φ.Μ. του φοιτητή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 Εκτύπωση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ή βεβαίωση απογραφής στον 
ΕΦΚΑ για τους νέους ασφαλισμένους. 

 Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον φοιτητή το Έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού 
Λογαριασμού» (επισυνάπτεται), με αριθμό IBAN από οποιαδήποτε τράπεζα.  

 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή εκτύπωση μέσω e-banking, όπου θα 
αναγράφονται ο αριθμός IBAN καθώς και οι δικαιούχοι του λογαριασμού (επισημάνεται ότι 
γίνεται αποδεκτός και λογαριασμός στο οποίο ο φοιτητής δεν εμφανίζεται απαραίτητα ως 
πρώτος δικαιούχος). 

 Υπεύθυνη Δήλωση προϋποθέσεων για την Πρακτική Άσκηση. 

 
 
 
 
Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση δικαιούνται έξοδα μετακίνησης 
όταν αυτές πραγματοποιούνται εκτός της έδρας του ιδρύματος και του τόπου μόνιμης κατοικίας 
του μετακινούμενου. Η δαπάνη αφορά την κάλυψη μίας μόνο μετακίνησης των ωφελούμενων 
κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης από την έδρα του Τμήματος προς την έδρα του φορέα 
υποδοχής και μίας μετακίνησης (επιστροφή) των ωφελούμενων με το πέρας της Πρακτικής 
Άσκησης προς το Τμήμα τους.  
Η κάλυψη δαπανών διαμονής των ασκούμενων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 
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Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την κάλυψη των παραπάνω εξόδων υποχρεούνται να 
καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

 Υπεύθυνη Δήλωση εκτέλεσης της μετακίνησης (κατατίθεται κατά την υποβολή της αίτησης 
στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος). 

 
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος το 
αργότερο 10 ήμερες μετά από την επιστροφή του μετακινούμενου. 
 

 Εισιτήρια, boarding passes κλπ 

 Αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων  

 Υπεύθυνη Δήλωση του μετακινούμενου, ότι η συγκεκριμένη δαπάνη μετακίνησης δεν θα 
καλυφθεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 
 

Σε περίπτωση χρήσης ΙΧ μεταφορικού μέσου απαιτούνται τα παρακάτω: 
 

 Αποδείξεις λιανικής πώλησης καυσίμων 

 Αποδείξεις διοδίων όλης της διαδρομής 

 Φωτοτυπία του διπλώματος οδήγησης του δικαιούχου οδηγού 

 Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του μετακινούμενου χρήσης του συγκεκριμένου οχήματος όπου θα 
αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του ΙΧ, ο αριθμός της άδειας οδήγησής και ότι η 
συγκεκριμένη δαπάνη μετακίνησης δεν θα καλυφθεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε επιπρόσθετα να επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης:  

http://praktiki.duth.gr 

 


