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Πρακτική άσκηση
Υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης: 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης»

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία



Πρακτική άσκηση

• Θεσμοθετημένη στο Πρόγραμμα Σπουδών
του κάθε Τμήματος

• Μάθημα Υποχρεωτικό ή Προαιρετικό

Παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη 
δυνατότητα να απασχοληθούν για μικρό 

χρονικό διάστημα σε θέσεις εργασίας συναφείς 
με το αντικείμενο σπουδών τους



Σκοπός- Οφέλη ΠΑ

• Απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας σχετικής με το 
αντικείμενο των σπουδών

• Ενημέρωση για τις επικρατούσες τάσεις της αγοράς εργασίας
• Αποσαφήνιση των επαγγελματικών στόχων
• Απόκτηση πολύτιμων γνώσεων για το εκάστοτε επαγγελματικό 

πεδίο
• Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
• Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης στον χώρο εργασίας
• Εξοικείωση με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος και 

τις εργασιακές σχέσεις
• Επαγγελματική ένταξη στο φορέα καθώς είναι αποδεδειγμένο ότι 

οι φορείς προτιμούν να συνεργάζονται με τα άτομα που γνωρίζουν



Επιδοτούμενη πρακτική μέσω ΕΣΠΑ

• Χρονική διάρκεια: 1 έως 2 μήνες

• Αποζημίωση
• Ορίζεται από το Ίδρυμα και είναι ενιαία για όλα τα Τμήματα του ΔΠΘ
– 250€/μήνα μεικτά
– μείον 10,11€/μήνα για ασφάλιση κατά κίνδυνου ατυχήματος
– Πληρωμή εφάπαξ με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης σε Τραπεζικό 

λογαριασμό που δηλώνει ο φοιτητής/τρια

• Ωράριο 
– τηρείται το πλήρες ωράριο εργασίας των εργαζομένων αντίστοιχου 

γνωστικού αντικειμένου που απασχολούνται στον φορέα

• Άδειες
– Δεν προβλέπεται η χορήγηση αδειών



Επιδοτούμενη πρακτική μέσω ΕΣΠΑ

• Ασφάλιση

– Κράτηση του ποσού 10,11€, που υπολογίζεται στο 1% 
επί του τεκμαρτού ημερομίσθιου του ανειδίκευτου 
εργάτη (1.011,00€)

– Ασφάλιστρο κινδύνου έναντι εργατικού ατυχήματος

– Οι φοιτητές με την συμμετοχή τους στην Πράξη:

• Δεν χάνουν το δικαίωμα ασφάλισης ως άμεσα ή έμμεσα 
ασφαλισμένοι (από τους γονείς)

• Δεν απαλλάσσονται από εισφορές ως άμεσα ασφαλισμένοι 
στην δική τους ασφάλεια



Επιδοτούμενη πρακτική μέσω ΕΣΠΑ

• Επιδόματα

– Ανεργίας 

• Με τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση το επίδομα 
διακόπτεται

– Για οποιοδήποτε άλλο επίδομα:

• Επικοινωνία με τον φορέα (που το παρέχει) για το αν η 
συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση θα επιφέρει την 
διακοπή του



Ποιους αφορά

• Όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του ΔΠΘ που πληρούν 
τα κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει το Τμήμα τους

• Εξαιρούνται:
– Εργαζόμενοι με πλήρες ωράριο
– Αλλοδαποί φοιτητές μέσω του προγράμματος Erasmus
– Όσοι έχουν ορκιστεί ή θα ορκιστούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

άσκησης
– Όσοι έχουν βαθμολογία στο μάθημα που έχει αντιστοιχηθεί με την 

πρακτική άσκηση

• Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα 
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΔΠΘ» μόνο μια φορά



Κριτήρια Συμμετοχής στην Πράξη

• Εισαγωγής
– Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης
– Μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την πρόσκληση

• Ακαδημαϊκά 
– Ορίζονται από το κάθε Τμήμα ξεχωριστά
– Αλγόριθμος μοριοδότησης
– π.χ. βαθμολογία, εξάμηνο σπουδών κ.λ.π.

• Κοινωνικά
– Προαιρετικά (πρέπει να έχουν θεσπιστεί από το Τμήμα)
– Τα αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται από τους 

φοιτητές στη γραμματεία του Τμήματος και να λαμβάνουν 
πρωτόκολλο



Διαδικασία συμμετοχής

1. Πρόσκληση των διαθέσιμων θέσεων 
Πρακτικής Άσκησης από το Τμήμα

– Πηγές ενημέρωσης:

• Email

• Ανακοινώσεις στο Τμήμα 

• Ανακοινώσεις στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής 
Άσκησης – http://praktiki.duth.gr

• Ανακοινώσεις στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(Facebook: praktikiduth)

http://praktiki.duth.gr/


Διαδικασία συμμετοχής

2. Για τη συμπλήρωση της αίτησης/δήλωσης 
οφείλω να γνωρίζω:

➢Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας

➢ΑΜΚΑ

➢Α.Φ.Μ. 

➢Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (από 
ΕΦΚΑ)

➢IBAN του Τραπεζικού μου Λογαριασμού



Διαδικασία συμμετοχής

3. Αναζήτηση Φορέα
– Προτεραιότητα κυρίως στον Ιδιωτικό Τομέα
– Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών
– Να μην υπάρχει καμία συγγενική σχέση με το 

ιδιοκτήτη του φορέα, τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον 
επόπτη του φορέα

– Κατά τη διάρκεια της πρακτικής ο φορέας δεν πρέπει 
να κλείνει για διακοπές 

– Σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας
– Πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ
– Προσωπική αναζήτηση και στην συνέχεια 

υποχρεωτική εγγραφή του φορέα στο ΑΤΛΑΣ



Πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ

ΑΤΛΑΣ

Γραφείο 
Πρακτικής 
Άσκησης

Φορείς Φοιτητές



Πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ

• http://submit-atlas.grnet.gr

http://submit-atlas.grnet.gr/


Πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ

Όνομα Χρήστη και 
Κωδικός Webmail



Πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ





Διαδικασία συμμετοχής

4. Ηλεκτρονική αίτηση στο Π.Σ. PractIS v1.0

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

Μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στην 
πρόσκληση (θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο, θα έχει 
διάρκεια 30 ημέρων και θα λήγει τον Φεβρουάριο)

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


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
PractIS v1.0





Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης είναι 
σημαντικός και θα πρέπει να τον κρατήσετε 



Διαδικασία συμμετοχής

5. Προσκόμιση των εγγράφων στον Ε.Υ. 

1. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας
2. Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή 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. 
4. Εκτύπωση του Αριθμού Μητρώου  Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ή βεβαίωση 

απογραφής στον ΕΦΚΑ για τους νέους ασφαλισμένους. 
5. Υ/Δ προϋποθέσεων για τη συμμετοχή μου στην Πρακτική Άσκηση  

(https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327)
6. Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού  (https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327)
7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή εκτύπωση μέσω e-banking, 

που αναγράφεται ο αριθμός IBAN και οι δικαιούχοι του λογαριασμού. 
8. Τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τον Ε.Υ. για την κατάταξη βάσει 

μοριοδότησης

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


Διαδικασία συμμετοχής

6. Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων*
– Στους πίνακες ανακοινώσεων, στο site του 

Τμήματος, στο site της Πρακτικής 

– δικαίωμα υποβολής ένστασης επί του 
αποτελέσματος στο χρονικό διάστημα που 
ορίζεται από την πρόσκληση (5 ημέρες)

7. Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων*
– Στους πίνακες ανακοινώσεων, στο site του 

Τμήματος, στο site της Πρακτικής 
*Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων



Διαδικασία συμμετοχής
Δήλωση περιόδου

• Εισαγωγή στο Π.Σ. PractIS και δήλωση 
περιόδου υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης 

• Δήλωση φορέα κατά προτεραιότητα μετά την 
ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στο 
Π.Σ. 



Επιλογή περιόδου πρακτικής άσκησης





Διαδικασία συμμετοχής

8. Έναρξη Πρακτικής
• Υποχρεώσεις φοιτητών

– Συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου (στο 
PraktIS και εντός των προθεσμιών)

– Υπενθύμιση στον φορέα να δηλώσει την έναρξη της 
πρακτικής στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (και να δώσει αντίγραφο 
στον ασκούμενο)

– Αδιάλειπτη παρουσία στον φορέα υποδοχής, σύμφωνα με 
το πλήρες ωράριο, στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται 
από την σύμβαση

– Προσαρμογή στους κανόνες του επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος (κανόνες προστασίας, ενδυματολογικοί 
κανόνες, κανόνες συμπεριφοράς κλπ)



Διαδικασία συμμετοχής

8. Λήξη Πρακτικής Άσκησης
– Συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εξόδου 

(στο PraktIS και εντός των προθεσμιών)

– Μέριμνα για τη λήψη από τον φορέα υποδοχής 
και προσκόμιση στον Ε.Υ. του εντύπου Ε3.5 
έναρξης/μεταβολών και λήξης της πρακτικής 
άσκησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

– Υπενθύμιση του υπευθύνου του φορέα για την 
ηλεκτρονική συμπλήρωση στο Π.Σ. PractIS v1.0  
της Βεβαίωσης υλοποίησης και της αξιολόγησής



Απογραφικό Εισόδου/ Εξόδου

• Συμπλήρωση του απογραφικού μου δελτίου εντός πέντε ημερών από την 
έναρξη και τη λήξη της Π.Α. μέσα στο Πληροφοριακό Σύστημα PRACTIS



Απογραφικό Εισόδου/ Εξόδου



Να θυμάστε πάντα ότι κατά τη διάρκεια της Πρακτικής 
εκπροσωπείτε το Τμήμα σας και κατ’ επέκταση το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης



Κτίριο Πρυτανείας
Πανεπιστημιούπολη – Κομοτηνή

Τηλ.: 2531039321, 2531039143
email: praktiki.duth@gmail.com
Facebook: Πρακτική Άσκηση ΔΠΘ


