
 
 

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη  

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450 

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΠΘ ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης 
υποβολής των αιτήσεων για σαράντα  (40) θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και κωδ. ΟΠΣ 5184450, το οποίο 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
& Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε δύο κύκλους κατά τις 
παρακάτω χρονικές περιόδους σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με 
έμφαση στον ιδιωτικό τομέα. 

Α΄ κύκλος: 01/07/2023 έως  31/08/2023 

Β΄ κύκλος: 01/07/2023 έως 31/07/2023 και 01/09/2023 έως 30/09/2023 

(Ο Β΄ κύκλος θα υλοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις που ο φορέας υποδοχής κλείνει τον 
Αύγουστο για θερινές διακοπές) 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μπαίνοντας με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους 
λογαριασμού στο Π.Σ. της Πρακτικής Άσκησης στην κάτωθι διεύθυνση: 
https://praktiki.rescom.duth.gr/ 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από  01/03/2023 έως 10/03/2023 και ώρα 
23:59 

Η εκπρόθεσμη υποβολή αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το πρόγραμμα. 

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την επιτροπή πρακτικής άσκησης του 
Τμήματος, και μέσα σε διάστημα 10 ημερών, θα ανακοινωθούν τόσο στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος (https://arch.duth.gr/) όσο και στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης: 
https://praktiki.duth.gr/ τα προσωρινά αποτελέσματα καθώς και η περίοδος υποβολής των 
ενστάσεων, τηρώντας τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
συμμετεχόντων. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, στη Γραμματεία του Τμήματος 
και λαμβάνουν αριθμό πρωτόκολλο. 

Το ακριβές διάστημα των ενστάσεων θα οριστεί στην ανακοίνωση των προσωρινών 
αποτελεσμάτων. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων 
συμμετοχής στην Πράξη, τηρώντας τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των συμμετεχόντων. 

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση, είναι 
θεσπισμένα από τη Συνέλευση του Τμήματος,  όπως αναφέρονται παρακάτω: 

https://praktiki.rescom.duth.gr/
https://arch.duth.gr/
https://praktiki.duth.gr/


 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑ 

1 Αναλυτική Βαθμολογία 
Μέσος Όρος Βαθμολογίας 

επί 5 

2 Σύνολο Μαθημάτων 
Σύνολο Μαθημάτων από τα οποία προκύπτει η 

αναλυτική βαθμολογία 
διά 3 

3 Εξάμηνο Σπουδών 
   6ο εξάμηνο 
   8ο εξάμηνο 

  ≥10ο εξάμηνο 

20 
25 
30 

 

 

Για την αποδοχή της υποψηφιότητας απαιτείται η κατάθεση πλήρους ηλεκτρονικού 
φακέλου, στην ηλεκτρονική φόρμα https://eclass.duth.gr/ → Πρακτική Άσκηση → Εργασίες, 
με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 

1. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας 

2. Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α από Κ.Ε.Π. ή από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.amka.gr  

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

από την προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω my taxis net  

4. Εκτύπωση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ή βεβαίωση 

απογραφής στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους νέους ασφαλισμένους: 

https://www.efka.gov.gr/el  

5. Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού: https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327 

6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή εκτύπωση μέσω e-banking, 

που αναγράφεται ο αριθμός IBAN και οι δικαιούχοι του λογαριασμού  

7. Υπεύθυνη δήλωση προϋποθέσεων για την ΠΑ 

(https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327) 

8. Υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης δεδομένων από Γραμματεία ΤΑΜ ΔΠΘ 

(https://eclass.duth.gr/ →  Πρακτική Άσκηση) 

 

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος 

Μαριστέλλα Βουτετάκη Επ. Καθηγήτρια 
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