
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ  

  

Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εντός 

της ορισθείσας προθεσμίας από φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να 

πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, αποτελούμενη από τον Νικόλαο 

Κουλούρη, Επίκουρο Καθηγητή, επιστημονικά υπεύθυνο για την Πρακτική 

Άσκηση, τον Αλέξη Ιωαννίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή και την Άρτεμη 

Συλιβού, μέλος ΕΤΕΠ, αξιολόγησε τις σαράντα τρεις (43) εμπρόθεσμα 

υποβληθείσες αιτήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 

του Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, από τα οποία προκύπτει η προσωρινή 

σειρά κατάταξης είναι τα εξής: 

 

α/α Αριθμός αίτησης 
1.   ΓΠ06584 

2.   ΓΠ06598 

3.   ΓΠ06588 

4.   ΓΠ06594 

5.   ΓΠ06573 

6.   ΓΠ06575 

7.   ΓΠ06608 

8.   ΓΠ06579 

9.   ΓΠ06577 

10. ΓΠ06599 

11. ΓΠ06603 

12. ΓΠ06576 

13. ΓΠ06589 

14. ΓΠ06580 

15. ΓΠ06570 

16. ΓΠ06587 

17. ΓΠ06597 

18. ΓΠ06591 

19. ΓΠ06585 

20. ΓΠ06583 

21. ΓΠ06600 

22. ΓΠ06574 

23. ΓΠ06604 

24. ΓΠ06568 

25. ΓΠ06586 

26. ΓΠ06590 

27. ΓΠ06578 

28. ΓΠ06602 

29. ΓΠ06593 



30. ΓΠ06569 

31. ΓΠ06581 

32. ΓΠ06582 

33. ΓΠ06596 

34. ΓΠ06605 

35. ΓΠ06607 

36. ΓΠ06609 

37. ΓΠ06567 

38. ΓΠ06572 

39. ΓΠ06592 

40. ΓΠ06606 

41. ΓΠ06601 

42. ΓΠ06571 

43. ΓΠ06595 

 

 

Ο τρόπος υπολογισμού της μοριοδότησης κάθε φοιτητή/φοιτήτριας 

προκύπτει από τον συνημμένο πίνακα.  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Ενστάσεις είναι δυνατό να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 

μέχρι την Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.  

Η τελική σειρά κατάταξης που θα προκύψει μετά την εξέταση τυχόν 

υποβληθεισών ενστάσεων θα καθορίσει και την προτεραιότητα για την 

επιλογή πλαισίου πρακτικής άσκησης. 

  

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική 

άσκηση παρακαλούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα να προσκομίσουν 

στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής υπόψη του 

Επιστημονικά Υπεύθυνου, επίκουρου καθηγητή Ν. Κουλούρη τα εξής 

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.  

4) Αίτηση συμμετοχής του φοιτητή στην πρακτική άσκηση (από το email 

τους) 

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

απογραφής στον ΕΦΚΑ για τους νέους ασφαλισμένους.  

6) Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού  

https://www.amka.gr/


7) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή εκτύπωση μέσω 

ebanking, που αναγράφεται ο αριθμός IBAN και οι δικαιούχοι του 

λογαριασμού 

8) Υπεύθυνη δήλωση προϋποθέσεων για την Πρακτική Άσκηση προς το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ, ότι ο / η φοιτητής / φοιτήτρια: 

α) Δεν απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου 

β) Δεν εργάζεται ως υπάλληλος του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται 

και τα σώματα ασφαλείας) 

γ) Δεν βρίσκεται στη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας 

δ) Δεν έχει συμμετάσχει σε άλλο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 

2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) 

ε) Δεν στοιχειοθετείται συγγένειά του/της (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία 

γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το 

νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας 

Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο 

απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να 

ορισθεί ως επόπτης εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα. 

στ) Δεν είναι εγγεγραμμένος/η ως άνεργος/η στον ΟΑΕΔ. 

 

Για τα σχετικά υποδείγματα δείτε: https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327 

 

Κομοτηνή, 10 Μαρτίου 2020 

Ο υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση 

Ν. Κουλούρης 

Επίκουρος Καθηγητής 
 

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

