
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΠΘ 
 

 Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, συμμετέχοντας στην εφαρμογή του προγράμματος 

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με 

Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 

Μέριμνας, Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, προκηρύσσει 30 θέσεις Πρακτικής 

Άσκησης, για φοιτήτριες/-ητές του τελευταίου έτους σπουδών και επι πτυχίω βάσει 

της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 ΦΕΚ Β 1872/8.05.2021 και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

29922  ΦΕΚ Β 1944/13.05.2021 (8
ου

 εξαμήνου και άνω) οι οποίες/-οι έχουν δηλώσει 

την Πρακτική Άσκηση για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021. Η 

Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) με τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ» του 

Υπουργείου Παιδείας. 

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί κατά τους δύο θερινούς μήνες (με έναρξη 

την 1η Ιουλίου 2021 και λήξη την 31η Αυγούστου 2021), με φυσική παρουσία των 

ασκούμενων φοιτητριών /-ων στους συνεργαζόμενους φορείς και με τη λήψη όλων 

των μέτρων που ισχύουν βάσει της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 ΦΕΚ Β 

1866/7.05.2021 για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

  

Οι ενδιαφερόμενες / -οι φοιτήτριες και φοιτητές που πληρούν τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις ως προς το έτος φοίτησης και τη δήλωση της Πρακτικής Άσκησης, 

καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του συνδέσμου 

https://praktiki.rescom.duth.gr από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021, ώρα 

11.00 π.μ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η ένταξη στο 

πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.  
 

Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων με την προθεσμία 

των ενστάσεων και κατόπιν θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα. Μέχρι τότε οι 

φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής θα πρέπει να καταχωρίσουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης που διαθέτουν 

στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Αμέσως μετά οι φοιτήτριες / -ές που θα 

έχουν επιλεγεί θα κληθούν με ανακοίνωση από την ηλεκτρονική τάξη της Πρακτικής 

Άσκησης να δηλώσουν την προτίμησή τους. 

 

Μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων οι φοιτήτριες / -ητές πρέπει να 

κάνουν είσοδο στο (ΑΤΛΑΣ) Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής 

Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης 

Φοιτητών ΑΕΙ Αρχική (grnet.gr) και να καταθέσουν στον Επιστημονικά Υπεύθυνο 

του Τμήματος για την Πρακτική Άσκηση με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση nkoulour@sp.duth.gr τα εξής δικαιολογητικά: 

 

1. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας 

https://praktiki.rescom.duth.gr/
https://submit-atlas.grnet.gr/
https://submit-atlas.grnet.gr/
mailto:nkoulour@sp.duth.gr


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

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

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

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

αναγράφεται ο αριθμός IBAN και οι δικαιούχοι του λογαριασμού 

6. Υπεύθυνη δήλωση προϋποθέσεων για την Π.Α. 

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

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής (απόφαση Προσωρινής Συνέλευσης, συνεδρίαση 3/17.10.2019, 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ.pdf (duth.gr)) κριτήριο κατάταξης των 

φοιτητριών / -ών που θα υποβάλουν εμπρόθεσμη και παραδεκτή αίτηση είναι ο μέσος 

όρος βαθμολογίας που εμφανίζεται στη μηχανοργάνωση με την έκδοση των 

αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους κατά 

το οποίο ολοκληρώνουν το 6ο εξάμηνο των σπουδών τους, σε συνάρτηση με τον 

αριθμό μονάδων ECTS των μαθημάτων που έχουν περάσει προς τις μονάδες ECTS 

που έπρεπε να έχουν περάσει με βάση το εξάμηνο των σπουδών τους. Η σειρά που 

προκύπτει από τα οριστικά αποτελέσματα καθορίζει την προτεραιότητα των 

φοιτητριών και φοιτητών για την επιλογή του φορέα στον οποίο επιθυμούν να 

απασχοληθούν εάν υπάρχουν περισσότερες/-οι ενδιαφερόμενες/-οι για την ίδια θέση 

και οι διαθέσιμες από το πρόγραμμα και εγκεκριμένες από τον Επιστημονικά 

Υπεύθυνο της ΠΑ θέσεις δεν επαρκούν. 

 

Κομοτηνή, 19/5/2021 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση 

Νικόλαος Κουλούρης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

 
 
 
        

https://www.amka.gr/
https://www.efka.gov.gr/el
https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327
https://sp.duth.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf

