
   

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 2020-2021 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
 

Σο Σμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ΔΠΘ ςτα πλαίςια τθσ Πράξθσ «Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν 
του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ» με Κωδικό ΟΠ 5033025 διακζτει 60 θζςεισ πρακτικισ 
άςκθςθσ με αμοιβι, ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ απαςχόλθςθσ, για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2020-2021 τουσ μινεσ Ιοφλιο και Αφγουςτο 2021 (ι, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ, Ιοφλιο και 
επτζμβριο 2021), ςτουσ φοιτθτζσ του Σμιματοσ. 
 
Η Πρακτικι Άςκθςθ, εφόςον πραγματοποιθκεί, κα καταχωρείται ςτο εγκεκριμζνο Παράρτημα 
Διπλώματοσ  των φοιτθτϊν του ΣΑΜ/ΔΠΘ, με επτά (7) Πιςτωτικζσ Μονάδεσ ECTS. 
 
H επιλογι των φοιτθτϊν κα πραγματοποιθκεί βάςει κριτθρίων (βλ. ςυνθμμζνο αρχείο), από τθν 
αρμόδια επιτροπι Πρακτικισ Άςκθςθσ του Σμιματοσ.  
 
 Οι φοιτθτζσ υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν, μζςα ςτισ προκεςμίεσ, θλεκτρονικά τθν αίτθςι 
τουσ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα PractIS v1.0 τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Δ.Π.Θ.: 
https://praktiki.rescom.duth.gr/    
και να υποβάλουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςε θλεκτρονικι μορφι (.pdf) ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ egounari@arch.duth.gr (κ. Γοφναρθ Ζλενα) υπόψθ τθσ Επιςτθμονικά Τπεφκυνθσ (Επ. 
Κακθγιτρια κ. Μ. Βουτετάκθ, e-mail: mvouteta@arch.duth.gr). 
 
Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι θ Παραςκευή 09 Απριλίου 2021. Αιτιςεισ που 
κατατίκενται πζραν αυτισ τθσ θμερομθνίασ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και απορρίπτονται.  
 
Σα προςωρινά αποτελζςματα κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ και ςτθν ιςτοςελίδα 
του Γραφείου Πρακτικισ ΔΠΘ.  
Η θμζρα ανάρτθςθσ του προςωρινοφ πίνακα αποτελεςμάτων ορίηεται ωσ θμζρα ζναρξθσ τθσ 
περιόδου ενςτάςεων θ οποία λιγει ςε 5 εργάςιμεσ θμζρεσ.  
Η επιτροπι Ενςτάςεων τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του τμιματοσ αξιολογεί τισ αιτιςεισ ενςτάςεων 
και ενθμερϊνει τθν επιτροπι Αξιολόγθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ θ οποία προβαίνει ςτθν ζκδοςθ 
των οριςτικϊν αποτελεςμάτων τα οποία αναρτϊνται και αυτά ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ και 
ςτθν ιςτοςελίδα του Γραφείου Πρακτικισ ΔΠΘ. 
  
Μετά τθν ανάρτθςθ των οριςτικϊν αποτελεςμάτων, οι επιτυχόντεσ φοιτθτζσ κα πρζπει να 
επιλζξουν 5 φορείσ υποδοχισ (μζςα από το Π.. PractIS v1.0) κατά ςειρά προτίμθςθσ. 
Οι φορείσ, με τουσ οποίουσ επικυμοφν οι φοιτθτζσ να ςυνεργαςτοφν, κα πρζπει ιδθ να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ΑΣΛΑ (http://atlas.grnet.gr).  
Οπότε με τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ όςοι φορείσ δεν είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι 
ςτθν Η.Π. ΑΣΛΑ κα πρζπει να ολοκλθρϊςουν άμεςα τθν εγγραφι τουσ (βλ. οδθγίεσ ςτο 
Παράρτθμα ΙΙΙ του Κανονιςμοφ Πρακτικισ Άςκθςθσ ΔΠΘ). 
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Για την αποδοχή τησ υποψηφιότητασ απαιτείται η κατάθεςη πλήρουσ ηλεκτρονικοφ φακζλου 
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφζρονται ςτη ςυνζχεια. 

 

 

Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά 

 

1. Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ. 

2. Εκτφπωςθ αποδεικτικοφ Α.Μ.Κ.Α. του φοιτθτι από Κ.Ε.Π. ι από τον ςφνδεςμο: 
http://www.amka.gr. 

3. Φωτοτυπία του εντφπου τθσ ζκδοςθσ του Α.Φ.Μ. του φοιτθτι από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Εκτφπωςθ του Αρικμοφ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου (Α.Μ.Α.) ι βεβαίωςθ απογραφισ ςτον 
ΕΦΚΑ για τουσ νζουσ αςφαλιςμζνουσ https://www.efka.gov.gr/el. 

5. Τ/Δ προχποκζςεων για ςυμμετοχι των φοιτθτϊν/τριϊν ςτθν Π.Α. (από τον ςφνδεςμο: 
https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327). 

6. υμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον φοιτθτι το Ζντυπο «Διλωςθ Σραπεηικοφ 
Λογαριαςμοφ» (από τον ςφνδεςμο https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327), με αρικμό 
IBAN από οποιαδιποτε ςυςτθμικι τράπεηα.  

7. Φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου ι εκτφπωςθ μζςω e-banking, όπου κα 

αναγράφονται ο αρικμόσ IBAN κακϊσ και οι δικαιοφχοι του λογαριαςμοφ (επιςθμάνεται 

ότι γίνεται αποδεκτόσ και λογαριαςμόσ ςτο οποίο ο φοιτθτισ δεν εμφανίηεται απαραίτθτα 

ωσ πρϊτοσ δικαιοφχοσ). 

8. Πιςτοποιθτικό Φοιτθτικισ ιδιότθτασ με αναλυτικι βακμολογία. (εκδίδεται από τθ 
Γραμματεία του Σμιματοσ). 

9. Πιςτοποιθτικό επάρκειασ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ (όχι επικυρωμζνο). 

 
 
Οι φοιτθτζσ που κα πραγματοποιιςουν τθν Πρακτικι Άςκθςθ δικαιοφνται ζξοδα μετακίνηςησ 
όταν αυτζσ πραγματοποιοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ του ιδρφματοσ και του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ 
του μετακινοφμενου. (βλ. Παράρτθμα ΙΙ του Κανονιςμοφ Πρακτικισ Άςκθςθσ ΔΠΘ). 
 
Επιςυνάπτεται το Παράρτθμα ΙΙ (Οδθγόσ Πρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν) του Κανονιςμοφ 
Πρακτικισ Άςκθςθσ ΔΠΘ όπου αναγράφονται γενικζσ οδθγίεσ που αφοροφν όλουσ τουσ φοιτθτζσ 
του ΔΠΘ. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ μπορείτε επιπρόςκετα να επιςκεφτείτε τθν 

ιςτοςελίδα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ όπου υπάρχει ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΔΠΘ:  

http://praktiki.duth.gr 
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