Κανονιςμόσ τθσ Πράξθσ: Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών του Δ.Π.Θ.
κωδ. ΟΠ 5033025
Άρκρο 1
Γενικά
Θ Πρακτικι Άςκθςθ αποτελεί ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ
ςυνιςτά κεμελιϊδθ τρόπο ςφνδεςθσ τθσ κεωρίασ με τθν πράξθ και ςυμβάλλει ενεργά τόςο
ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ και εμπζδωςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων που απζκτθςαν
οι φοιτθτζσ/τριεσ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, όςο και ςτθν ομαλι και
επωφελζςτερθ ζνταξθ των αποφοίτων ςτθν αγορά εργαςίασ.
Σο Πρόγραμμα τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ (Δ.Π.Θ.)
αποςκοπεί, μζςω τθσ τοποκζτθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν ςε φορείσ και οργανιςμοφσ, ςτθν
εδραίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Ακαδθμαϊκϊν Σμθμάτων και του Επιχειρθςιακοφ
περιβάλλοντοσ.
Άρκρο 2
Ακαδθμαϊκό και Χρθματοδοτικό Πλαίςιο
2.1 Γενικά
Σο Πρόγραμμα τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Δ.Π.Θ. πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα – Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία»
2014-2020 και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (Ε.Κ.Σ.).
2.2. υμμετζχοντεσ
το πρόγραμμα τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ μποροφν να ςυμμετζχουν μόνο προπτυχιακοί
φοιτθτζσ(-τριεσ) των Σμθμάτων του ΔΠΘ εφόςον πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ που ζχει
κζςει το Σμιμα τουσ. το Πρόγραμμα δεν μποροφν να ςυμμετζχουν αλλοδαποί
φοιτθτζσ/τριεσ που ζρχονται ςτο Κδρυμα μζςω του Προγράμματοσ Erasmus. Οι
φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να εκπονιςουν Πρακτικι Άςκθςθ ςε οποιαδιποτε πόλθ τθσ
Ελλάδασ. Σο Πρόγραμμα καλφπτει τα ζξοδα για τθ μετακίνθςθ ςτθν περίπτωςθ που αυτι
πραγματοποιείται εκτόσ τθσ ζδρασ του Σμιματοσ ι του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ, προσ τον
φορζα υποδοχισ και αντίςτροφα, όπωσ ορίηονται αναλυτικά ςτον οδθγό Πρακτικισ.
2.3 Άλλα πλαίςια Πρακτικισ Άςκθςθσ
Θ Πράξθ «Πρακτικι Άςκθςθ φοιτθτϊν του ΔΠΘ» ςτο χρθματοδοτοφμενο πλαίςιο ΕΠΑ
2014-2020 δε ςχετίηεται με άλλουσ τρόπουσ Πρακτικισ Άςκθςθσ που μποροφν να
πραγματοποιιςουν οι φοιτθτζσ/τριεσ κατά τθ διάρκεια των πουδϊν τουσ (π.χ. Erasmus,
AISEC, κλπ). Εάν κάποιοσ/α φοιτθτισ/τρια ζχει πραγματοποιιςει Πρακτικι Άςκθςθ με ζναν
από τουσ υπόλοιπουσ τρόπουσ, ζχει το δικαίωμα να ςυμμετάςχει και ςτθν εν λόγω Πράξθ.
Δεν δφναται όμωσ να επωφελθκεί δφο φορζσ από το ίδια Πράξθ.
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2.4 Θεςμοκζτθςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ
Για κάκε ζνα από τα Σμιματα που μετζχουν ςτθν Πράξθ θ Γενικι υνζλευςθ, με απόφαςι
τθσ, εγκρίνει τθν , «Θεςμοκζτθςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ».
Θ «Θεςμοκζτθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ» κα πρζπει να ορίηει τα ακόλουκα:














Επιςτθμονικά Τπεφκυνο Πρακτικισ Άςκθςθσ, αρμόδιο για τθν εποπτεία, τθν
κακοδιγθςθ και τθν αντιμετϊπιςθ κάκε είδουσ κωλφματοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ εκπόνθςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν/ριϊν.
Αν θ Πρακτικι Άςκθςθ είναι Τποχρεωτικι ι Προαιρετικι για τθ λιψθ του πτυχίου.
Περίοδο υλοποίθςθσ, τουσ θμερολογιακοφσ μινεσ που επιτρζπεται να
πραγματοποιθκεί θ Πρακτικι Άςκθςθ (π.χ Ιοφλιο - Αφγουςτο ι ολόκλθρο το χρόνο).
Διάρκεια, το ςαφζσ χρονικό διάςτθμα (ακζραιοι μινεσ) που δφναται να αςκθκοφν
οι φοιτθτζσ/τριεσ (π.χ. 2 μινεσ, 1μινα).
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, αποτελοφμενθ από τρία μζλθ με ςαφι υποχρζωςθ να
αξιολογεί τισ αιτιςεισ και να κοινοποιεί τθν κατάταξθ των φοιτθτϊν βάςει τθσ
μοριοδότθςισ τουσ, ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ, εξαςφαλίηοντασ τθ διαφάνεια
τθσ διαδικαςίασ και τθν ίςθ μεταχείριςθ όλων των υποψθφίων, τθρϊντασ
παράλλθλα τισ απαιτιςεισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Ωσ μζλθ τθσ
Επιτροπισ μποροφν να οριςτοφν τα μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ κακϊσ και ΕΕΠ και
ΕΙΔΙΠ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυμμετζχουν ςτθν Γενικι υνζλευςθ και διδάςκουν
ςτο Σμιμα.
Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία ορίηεται από το εκάςτοτε Σμιμα και είναι υπεφκυνθ
για να διαχειρίηεται ενςτάςεισ που κα μποροφν να υποβάλλονται εντόσ του
εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ των πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ των προςωρινϊν αποτελεςμάτων κατάταξθσ των
αιτοφντων φοιτθτϊν του εκάςτοτε Σμιματοσ και εν γζνει, να εγγυάται τθν ομαλι
και δίκαιθ επιλογι των υποψιφιων.
Εποπτεία, δεν προβλζπεται από τθν Πράξθ αντίςτοιχθ αμοιβι ωςτόςο μπορεί
προαιρετικά το Σμιμα να ορίηει επόπτεσ. ε κάκε περίπτωςθ ο Επιςτθμονικά
Τπεφκυνοσ είναι αρμόδιοσ να εποπτεφει τουσ φοιτθτζσ και τουσ φορείσ.
Αν οι φοιτθτζσ/τριεσ μετά τθν επιτυχθμζνθ εκπόνθςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ
λαμβάνουν Πιςτωτικζσ μονάδεσ.
Κριτιρια επιλογισ των αςκοφμενων, τα οποία κα πρζπει να είναι μετριςιμα και
μθ αμφιςβθτοφμενα:

Υποχρεωτικά Κριτιρια
1.

Κριτιρια ειςαγωγισ, ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ εντόσ των προκεςμιϊν,
ςυγκεκριμζνο εξάμθνο κλπ, τα οποία δεν μοριοδοτοφνται, αλλά αποτελοφν
προχπόκεςθ για το δικαίωμα ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν ςτθν Πράξθ.
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2. Ακαδθμαϊκά, π.χ. βακμολογία, Μ.Ο. αρικμόσ περαςμζνων μακθμάτων ι όποιο
άλλο κριτιριο αποφαςίςει θ υνζλευςθ του Σμιματοσ, από τα οποία προκφπτει ο
αλγόρικμοσ για τθ μοριοδότθςθ.
Προαιρετικά Κριτιρια
1. Κοινωνικά (πριμοδότθςθ). Σα κοινωνικά κριτιρια πρζπει, επίςθσ, να ζχουν
κεςπιςτεί από τθ Γ.. του Σμιματοσ και να αποδεικνφονται με αντίςτοιχα
δικαιολογθτικά. Σα αποδεικτικά ζγγραφα κα πρζπει να κατατίκενται από τουσ
φοιτθτζσ ςτθ γραμματεία του Σμιματοσ και να λαμβάνουν πρωτόκολλο. ε
περίπτωςθ που φοιτθτισ δεν προςκομίςει το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό το οποίο
κα τον κατατάξει ςτθν ειδικι κατθγορία που επικαλείται, αυτό δεν τον αποκλείει
από το δικαίωμα ςυμμετοχισ του ςτθν Π.Α., αλλά δεν κατατάςςεται ςε ειδικι
κατθγορία.

2.5 Διοικθτικι Τποςτιριξθ
Θ Πράξθ «Πρακτικι Άςκθςθ φοιτθτϊν του ΔΠΘ» υποςτθρίηεται διοικθτικά από το Γραφείο
Πρακτικισ Άςκθςθσ του Δ.Π.Θ. που εδρεφει ςτο Κτιριο Διοίκθςθσ (Πρυτανεία), γραφείο
229, ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ Κομοτθνισ (http://praktiki.duth.gr). Σο Γραφείο Πρακτικισ
Άςκθςθσ αναλαμβάνει να δρομολογιςει ςε ςυνεργαςία με τουσ Επιςτθμονικά Τπεφκυνουσ
των Σμθμάτων και τουσ φοιτθτζσ/τριεσ, όλθ τθ διαδικαςία τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ (από τθν
ενθμζρωςθ ζωσ και τθν πλθρωμι των αςκοφμενων) και να ςυντονίςει ενζργειεσ
δθμοςιότθτασ και προβολισ τθσ Πράξθσ. Θ ιςχφουςα νομοκεςία επιτρζπει τθν ςτελζχωςθ
του γραφείου Πρακτικισ Άςκθςθσ από διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ του ΔΠΘ ι εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ.
τον Οργανιςμό του Δ.Π.Θ. κα προβλζπονται κζςεισ Διοικθτικϊν Τπαλλιλων για τθ
ςτελζχωςθ του Γραφείου Πρακτικισ Άςκθςθσ.
2.6 Πλθρωμι
Θ πλθρωμι των αςκοφμενων γίνεται εφάπαξ με το πζρασ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, μετά τον
ζλεγχο ολοκλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν Πράξθ. Σο
χρθματικό ποςό ορίηεται κεντρικά από το Κδρυμα και ενιαία για όλα τα Σμιματα του Δ.Π.Θ.
Σο φψοσ τθσ αμοιβισ υπολογίηεται αναλόγωσ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ και τθσ
εκτίμθςθσ του αρικμοφ των φοιτθτϊν που κα ςυμμετάςχουν ςε αυτι. Θ πλθρωμι γίνεται
με κατάκεςθ ςτον Σραπεηικό Λογαριαςμό που ζχει δθλϊςει ο φοιτθτισ/τρια.

2.7 Αςφάλιςθ
Οι φοιτθτζσ/τριεσ αςφαλίηονται κάκε μινα για το 1% του αςφαλίςτρου που αντιςτοιχεί
ςτθν κατϊτερθ κλάςθ και πρόκειται για αςφάλιςθ ζναντι εργατικοφ ατυχιματοσ. Οι
φοιτθτζσ/τριεσ, με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ, δεν χάνουν το δικαίωμα
αςφάλιςθσ ωσ άμεςα ι ζμμεςα αςφαλιςμζνοι (από τουσ γονείσ τουσ), οφτε απαλλάςςονται
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από ειςφορζσ ωσ άμεςα αςφαλιςμζνοι/εσ ςτθ δικι τουσ αςφάλεια. Σο 1% του αςφαλίςτρου
αντιςτοιχεί ςε 10,11 € μθνιαίωσ, το οποίο υπολογίηεται, βάςει νόμου, επί του τεκμαρτοφ
θμερομιςκίου ανειδίκευτου εργάτθ (δθλαδι επί του μθνιαίου ποςοφ 1.011,00 €). Σο ποςό
επί του οποίου υπολογίηεται θ ειςφορά υπζρ ΙΚΑ είναι διαφορετικό από το ποςό που
αντιςτοιχεί ςτθ ςφμβαςθ των αςκοφμενων.
2.8 Επιδόματα
Εάν υπάρχουν φοιτθτζσ/τριεσ που λαμβάνουν επίδομα ανεργίασ, αυτοί κα πρζπει να
γνωρίηουν, ότι με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Πράξθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, το επίδομα αυτό
κα διακοπεί. τθν περίπτωςθ που οι φοιτθτζσ/τριεσ λαμβάνουν επίδομα αναπθρίασ (ΑμΕΑ)
ι ορφανικό ι οποιοδιποτε άλλο επίδομα, κα πρζπει να επικοινωνοφν με το Φορζα από τον
οποίο λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα, για να ενθμερϊνονται εάν θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν
Πράξθ Πρακτικι Άςκθςθ κα επιφζρει τθ διακοπι του.
2.9 Ωράριο
Οι αςκοφμενοι/εσ πρζπει να τθροφν το πλιρεσ ωράριο εργαςίασ των εργαηομζνων
αντίςτοιχου γνωςτικοφ αντικειμζνου που απαςχολοφνται ςτον φορζα που υλοποιοφν
Πρακτικι Άςκθςθ.
2.10 Άδειεσ
Θ Πράξθ «Πρακτικι Άςκθςθ φοιτθτϊν του ΔΠΘ», δεν προβλζπει τθ δυνατότθτα χοριγθςθσ
αδειϊν των αςκουμζνων.
Άρκρο 3
υνεργαηόμενοι φορείσ
Οι ςυνεργαηόμενοι φορείσ μπορεί να ανικουν ςτον ιδιωτικό ι τον δθμόςιο τομζα τθσ
χϊρασ, με προτεραιότθτα ςτον ιδιωτικό τομζα λόγω προχποκζςεων ΕΠΑ. Απαραίτθτθ
προχπόκεςθ είναι, από τθν 1θ Απριλίου 2014 (http://bit.ly/2BPvaCd), οι ςυνεργαηόμενοι
φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτθ βάςθ δεδομζνων ΑΣΛΑ (https://atlas.grnet.gr/) μία
κεντρικι διαδικτυακι υπθρεςία, θ οποία διαςυνδζει τουσ φορείσ που παρζχουν κζςεισ
Πρακτικισ Άςκθςθσ με όλα τα Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα τθσ Επικράτειασ, δθμιουργϊντασ μία
ενιαία βάςθ κζςεων Πρακτικισ Άςκθςθσ οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ προσ επιλογι ςτα
Ιδρφματα.
Επίςθσ, οι ςυνεργαηόμενοι φορείσ οφείλουν να εμφανίηουν ςυνάφεια του αντικειμζνου
με το γνωςτικό αντικείμενο των ςπουδών του εκάςτοτε Σμιματοσ.
Επιπλζον, ωσ φορζασ υποδοχισ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ δεν μπορεί να είναι το ίδιο το
ίδρυμα. ε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ χρειάηεται να κάνει Πρακτικι Άςκθςθ ςε εργαςτιριο,
αυτό κα πρζπει να ανικει ςε διαφορετικό Πανεπιςτιμιο από το ΔΠΘ.
Ωσ φορζασ υποδοχισ δεν μπορεί να είναι επιχείρθςθ που ανικει ςε ςυγγενι του φοιτθτι
(από βϋ βακμό και άνω ςε ευκεία γραμμι, πλάγια γραμμι και εξ αγχιςτείασ κακϊσ επίςθσ
να μθν υπάρχει και ςυηυγικι ςχζςθ με τον νόμιμο εκπρόςωπο του φορζα).
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Ο επόπτθσ του φορζα υποδοχισ δεν μπορεί να είναι ςυγγενισ του φοιτθτι (από βϋ βακμό
και άνω ςε ευκεία γραμμι, πλάγια γραμμι και εξ αγχιςτείασ).
Σζλοσ οι φοιτθτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι αν διαπιςτωκεί ςυγγζνεια ςφμφωνα με τα
παραπάνω, θ δαπάνθ για τθν αποηθμίωςι τουσ, κρίνεται μθ επιλζξιμθ και κα κλθκοφν να
επιςτρζψουν το ποςό τθσ αποηθμίωςισ τουσ ςτο ςφνολό τθσ.
Θ κάλυψθ των ανωτζρω κριτθρίων διαπιςτϊνεται, με μζριμνα του Επιςτθμονικά
Τπευκφνου του εκάςτοτε Σμιματοσ.
Άρκρο 4
Διαδικαςία Εφαρμογισ Πρακτικισ Άςκθςθσ
4.1 Ενθμζρωςθ
Σρεισ μινεσ τουλάχιςτον, πριν από τθν ζναρξθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτα Σμιματα, ο
Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ, οφείλει να
γνωςτοποιεί ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ το χρονικό διάςτθμα για τθν ςυμπλιρωςθ των
αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθν Πράξθ και να ενθμερϊνει για τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ και
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ. Όλεσ οι ανακοινϊςεισ πρζπει να αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα
του Γραφείου Πρακτικισ Άςκθςθσ και του Σμιματοσ.
Οι προςκλιςεισ για τθν ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων πρζπει να κοινοποιοφνται παντοφ και
να είναι βζβαιο ότι όλοι οι φοιτθτζσ ζχουν πρόςβαςθ και ζχουν λάβει γνϊςθ.
4.2. Αιτιςεισ φοιτθτών
Κατ' ζτοσ, προκθρφςςεται ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ χρθματοδοτοφμενων κζςεων Πρακτικισ
Άςκθςθσ για κάκε Σμιμα του Ιδρφματοσ που ςυμμετζχει ςτθν Πράξθ.
Ο Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ του Σμιματοσ οφείλει να γνωςτοποιεί το ακριβζσ διάςτθμα
κατάκεςθσ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων ανακοινϊνοντάσ το ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ
κακϊσ και με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο (π.χ. πίνακεσ ανακοινϊςεων, κτλ), όπωσ επίςθσ
οφείλει να το γνωςτοποιεί και ςτο Γραφείο Πρακτικισ.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν υποχρζωςθ να κατακζτουν τθν αίτθςι τουσ
εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που ζχει ανακοινωκεί κακϊσ οι εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ
απορρίπτονται.
Οι αιτιςεισ των φοιτθτϊν λαμβάνουν κωδικό αρικμό αυτόματα με τθν υποβολι και ο
αρικμόσ αυτόσ γνωςτοποιείται ςτουσ φοιτθτζσ με email.
4.3 Διαδικαςία αξιολόγθςθσ
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ των αιτιςεων των φοιτθτϊν ο Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ,
λαμβάνει από το γραφείο πρακτικισ άςκθςθσ το αρχείο του ςυνόλου των αιτιςεων, ςτισ
οποίεσ εμφανίηεται και ο κωδικόσ αρικμόσ αίτθςθσ. τθ ςυνζχεια, θ τριμελισ επιτροπι
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Πρακτικισ Άςκθςθσ του κάκε Σμιματοσ αξιολογεί τισ αιτιςεισ ςφμφωνα με τα κριτιρια που
ζχει κεςπίςει το Σμιμα και κατατάςςει τουσ φοιτθτζσ με ςειρά, ςε προςωρινό πίνακα. Για
τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων των φοιτθτϊν, κα πρζπει να εφαρμόηεται ςυγκεκριμζνοσ
αλγόρικμοσ που προκφπτει από τα κριτιρια που ζχει κεςπίςει το κάκε Σμιμα.
Σον προςωρινό πίνακα τον δθμοςιοποιεί ςτα μζςα που διακζτει, τθρϊντασ τισ
προχποκζςεισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. τα προςωρινά αποτελζςματα πρζπει
να αναφζρεται ρθτά και με ςαφινεια το χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο οι φοιτθτζσ ζχουν το
δικαίωμα να αςκιςουν ζνςταςθ. Σο διάςτθμα των ενςτάςεων ορίηεται ςε πζντε εργάςιμεσ
θμζρεσ μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων.
Μετά τθ λιξθ των ενςτάςεων, αναρτϊνται τα οριςτικά αποτελζςματα και ανακοινϊνονται
ςε όλα τα μζςα του Σμιματοσ και ςτο γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ (πάντα τθρϊντασ τισ
διαδικαςίεσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων).
Για λόγουσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, θ ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων -τόςο
των προςωρινϊν όςο και των οριςτικϊν- κα πρζπει να περιλαμβάνει μόνο τον κωδικό
αρικμό αίτθςθσ του φοιτθτι με τθ μοριοδότθςι του βάςει τθσ αξιολόγθςθσ.
Σα αποτελζςματα πρζπει να κοινοποιοφνται παντοφ και να είναι βζβαιο ότι όλοι οι
φοιτθτζσ ζχουν πρόςβαςθ και ζχουν λάβει γνϊςθ.
4.4 Επιλογι Φορζα Τποδοχισ
Μετά τθ δθμοςίευςθ του πίνακα των οριςτικϊν αποτελεςμάτων ξεκινά θ διαδικαςία
αντιςτοίχιςθσ των φοιτθτϊν με τουσ Φορείσ Τποδοχισ από τον Επιςτθμονικά Τπεφκυνο του
Σμιματοσ.
Βαςικόσ ςτόχοσ, είναι να προςφζρονται μόνιμεσ κζςεισ Πρακτικισ Άςκθςθσ, όπου είναι
δυνατόν, με υπογραφι ςχετικϊν πρωτοκόλλων ςυνεργαςίασ με φορείσ, ϊςτε να
διευκολφνεται θ δραςτθριότθτα αυτι για τα επόμενα ζτθ.
Θ αναηιτθςθ και εξεφρεςθ κζςεων Πρακτικισ Άςκθςθσ είναι δυνατό να γίνεται και από
τουσ ίδιουσ τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν είτε να ανατρζχουν ςτθ
βάςθ δεδομζνων ΑΣΛΑ ((https://atlas.grnet.gr/) για τθν εξεφρεςθ διακζςιμων κζςεων
Πρακτικισ Άςκθςθσ, είτε μζςω προςωπικισ αναηιτθςθσ ςτθν περιοχι που τουσ ενδιαφζρει
να αςκθκοφν. Οι κζςεισ που προκφπτουν με αυτόν τον τρόπο τίκενται ςτθν κρίςθ του
Επιςτθμονικά Τπεφκυνου του Σμιματοσ, ο οποίοσ μετά από ςχετικι διερεφνθςθ
καταλλθλότθτασ τισ εγκρίνει ι όχι ςε ςυνεργαςία με τουσ επόπτεσ, όπου υπάρχουν.
Θ ςυγκεκριμζνθ πράξθ δεν χρθματοδοτεί τθν πρακτικι άςκθςθ ςε φορείσ του εξωτερικοφ.
τθ ςυνζχεια, καταρτίηεται θ ονομαςτικι κατάςταςθ που κα εγκρικεί από τθν επιτροπι
ερευνϊν, όπωσ αναφζρεται ςτον αναλυτικό οδθγό ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ.
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Άρκρο 5
Ο παρϊν Κανονιςμόσ προςαρμόηεται κάκε φορά ςτισ διατάξεισ τισ κείμενθσ νομοκεςίασ και
του εκάςτοτε επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ και κα αποτελζςει μζροσ του Εςωτερικοφ
Κανονιςμοφ του Δ.Π.Θ., όταν αυτόσ ολοκλθρωκεί. Αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ
Κανονιςμοφ αποτελοφν τα Παραρτιματα Ι "Οδθγόσ Πρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν" και ΙΙ
"Αναλυτικόσ Οδθγόσ Διαδικαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ Πρακτικι Άςκθςθ φοιτθτϊν του
Δ.Π.Θ"
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

Οδθγόσ Πρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτών
Θ πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν του Δ.Π.Θ, υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ
«ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΡΑΚΘ» με κωδικό
ΟΠ5033025 και Τπεφκυνθ τθν Κακθγιτρια του Σμιματοσ Ελλθνικισ Φιλολογίασ του ΔΠΘ,
Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων και Φοιτθτικισ Μζριμνασ, κα Ηωι Γαβριθλίδου. Θ
Πράξθ

ςυγχρθματοδοτείται

από

το

Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό

Σαμείο,

του

Ε.Π.

Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία.

Για τθν ςυμμετοχι μου ςτθν παραπάνω Πράξθ απαιτείται να:


Παρακολουκϊ τισ ανακοινώςεισ ςτο Σμιμα μου για τθν ζναρξθ και λιξθ των
αιτιςεων ςυμμετοχισ



υμπλθρϊνω μζςα ςτισ προκεςμίεσ, θλεκτρονικά τθν αίτθςθ ςτον ςφνδεςμο:
https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmki
M5yhn8/edit?usp=drive_web. Mε τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ αποςτζλλονται

1

αυτόματα με θλεκτρονικό μινυμα όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ μου ςτθν διεφκυνςθ
email που ζχω δθλϊςει.


Προςκομίηω ςτον Τπεφκυνο κακθγθτι τα κάτωκι ζγγραφα:

1)

Φωτοτυπία του Δελτίου Σαυτότθτασ

2)

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

3)

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

4)

Αίτθςθ ςυμμετοχισ του φοιτθτι ςτθν πρακτικι άςκθςθ (από το email μου).

5)

Εκτφπωςθ του Αρικμοφ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου (Α.Μ.Α.) ι βεβαίωςθ
απογραφισ ςτον ΕΦΚΑ για τουσ νζουσ αςφαλιςμζνουσ.

6)

Τ/Δ προχποκζςεων για ςυμμετοχι μου ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ (βλ.
Τπόδειγμα).

7)

Διλωςθ Σραπεηικοφ Λογαριαςμοφ (βλ. Τπόδειγμα).

8)

Φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου ι εκτφπωςθ μζςω ebanking, που αναγράφεται ο αρικμόσ IBAN και οι δικαιοφχοι του
λογαριαςμοφ.



υμπλθρϊνω το απογραφικό δελτίο ειςόδου κατά τθν ζναρξθ και το απογραφικό
δελτίο εξόδου κατά τθ λιξθ τθσ πρακτικισ μου.



Προςκομίηω τθν βεβαίωςθ πραγματοποίθςθσ τθσ πρακτικισ μου άςκθςθσ και το
ζντυπο τθσ αξιολόγθςθσ ςτο υπεφκυνο κακθγθτι του Σμιματόσ μου, ςε άριςτθ
κατάςταςθ και ςυμπλθρωμζνο ςωςτά.



Ενθμερώνομαι από:
 Email
 Ανακοινϊςεισ Σμιματοσ
 Ανακοινϊςεισ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ: http://praktiki.duth.gr/
 Ανακοινϊςεισ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ:
www.facebook.com/praktikiduth/
https://twitter.com/praktiki_duth
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Θ ςυμμετοχι μου ςτθν Πράξθ «ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΡΑΚΘ» μου δίνει τθ δυνατότθτα να:


Αποκτιςω μια πρϊτθ εργαςιακι εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο των ςπουδϊν
μου



Ενθμερωκϊ για τισ επικρατοφςεσ τάςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ



Αποςαφθνίςω τουσ επαγγελματικοφσ μου ςτόχουσ



Αποκτιςω πολφτιμεσ γνϊςεισ για το επαγγελματικό μου πεδίο



Αναπτφξω επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ



Αναπτφξω επαγγελματικι ςυνείδθςθ ςτο χϊρο που κα εργαςτϊ



Εξοικειωκϊ με τισ απαιτιςεισ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ και τισ εργαςιακζσ
ςχζςεισ



Ενταχκϊ επαγγελματικά ςτο φορζα κακϊσ είναι αποδεδειγμζνο ότι οι φορείσ
προτιμοφν να ςυνεργάηονται με τα άτομα που γνωρίηουν

τθ διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ

Σο Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ του Δ.Π.Θ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
Αναλυτικόσ Οδθγόσ Διαδικαςίασ ςτο πλαίςιο του
Προγράμματοσ ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ
Πρακτικισ Άςκθςθσ φοιτθτών του Δ.Π.Θ.
ΚΩΔ. ΟΠ 5033025

Θ πρακτικι άςκθςθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ
ΦΟΙΣΘΣΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΘΡΑΚΘ» με κωδικό ΟΠ5033025 και
Τπεφκυνθ τθν Κακθγιτρια του Σμιματοσ Ελλθνικισ Φιλολογίασ του ΔΠΘ, Αντιπρφτανθ
Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων και Φοιτθτικισ Μζριμνασ, κα Ηωι Γαβριθλίδου. Θ Πράξθ
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, του Ε.Π. Ανταγωνιςτικότθτα,
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία.
Α) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΠΡΑΚΣΙΚΗ
Πριν τθν ζναρξθ τθσ πρακτικισ, προθγείται θ δθμοςιοποίθςι τθσ ςτουσ φοιτθτζσ του
Σμιματοσ (Ανακοινϊςεισ ςτουσ πίνακεσ των Σμθμάτων, ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του
Σμιματοσ, ανακοίνωςθ ςτο γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ). τθ ςυνζχεια, ακολουκεί θ
διαδικαςία αίτθςθσ των φοιτθτϊν (μζςω του κάτωκι ςυνδζςμου):
https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmkiM5
yhn8/edit?usp=drive_web
Β) ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Σα ζγγραφα/δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ
ονομαςτικισ κατάςταςθσ είναι τα κάτωκι:
1. Φωτοτυπία του Δελτίου Σαυτότθτασ
2. Εκτφπωςθ αποδεικτικοφ Α.Μ.Κ.Α. του φοιτθτι από Κ.Ε.Π. ι από τον παρακάτω
ςφνδεςμο: https://www.amka.gr
3. Φωτοτυπία του εντφπου τθσ ζκδοςθσ του Α.Φ.Μ. του φοιτθτι από τθν αρμόδια
Δ.Ο.Τ.
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4. Αίτθςθ ςυμμετοχισ του φοιτθτι ςτθν πρακτικι άςκθςθ (ςτον ςφνδεςμο που
αναφζρεται παραπάνω).
Θ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ είναι υποχρεωτικι για να ςυμπεριλθφκεί ο φοιτθτισ
ςτθν ονομαςτικι κατάςταςθ. Καμία αίτθςθ δεν κα πρζπει να γίνεται δεκτι εκτόσ
του κακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ που ανακοινϊνει το κάκε Σμιμα.
5. Εκτφπωςθ του Αρικμοφ Μθτρϊου Αςφαλιςμζνου (Α.Μ.Α.) ι βεβαίωςθ απογραφισ
ςτον ΕΦΚΑ για τουσ νζουσ αςφαλιςμζνουσ.
6. Τ/Δ προχποκζςεων για ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςτθν Πρακτικι Άςκθςθ (βλ.
ςυνθμμζνο υπόδειγμα)
7. υμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον φοιτθτι το Ζντυπο «Διλωςθ
Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ» (βλ. ςυνθμμζνο υπόδειγμα), με αρικμό ΙΒΑΝ από
οποιαδιποτε ςυςτθμικι τράπεηα. Σο ζντυπο κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από τθ
φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου ι τθν εκτφπωςθ μζςω e-banking,
ςτθν οποία αναγράφονται ο αρικμόσ IBAN κακϊσ και οι δικαιοφχοι του
λογαριαςμοφ (επιςθμαίνεται ότι γίνεται αποδεκτόσ και λογαριαςμόσ ςτον οποίο ο
φοιτθτισ δεν εμφανίηεται απαραίτθτα ωσ πρϊτοσ δικαιοφχοσ).

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ
Ειδικότερα τα βιματα για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν
ζναρξθ κάκε κφκλου πρακτικισ άςκθςθσ για τουσ φοιτθτζσ και τον Επιςτθμονικά Τπεφκυνο
αντίςτοιχα είναι:
ΦΟΙΣΗΣΕ
1. Θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ.
2. Τποβολι

τθσ

τυπωμζνθσ

αίτθςθσ

ςυμμετοχισ

και

των

εγγράφων/δικαιολογθτικϊν 1, 2, 3, 5, 6 και 7 ςτον Επιςτθμονικά Τπεφκυνο
(Ε.Τ.) του Σμιματοσ.

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ
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1. Αξιολόγθςθ των αιτιςεων των φοιτθτϊν ςε ςυνεργαςία με τθν επιτροπι πρακτικισ
άςκθςθσ και εξαγωγι των προςωρινϊν και των οριςτικϊν αποτελεςμάτων βάςει
των κεςμοκετθμζνων κριτθρίων επιλογισ του κάκε Σμιματοσ.
2. Ανάρτθςθ των προςωρινϊν αποτελεςμάτων ζπειτα από τθν αξιολόγθςθ και
ςφμφωνα με τθν τιρθςθ των αρχϊν τθσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, ςτθν
ιςτοςελίδα του Σμιματοσ και ςε πίνακεσ ανακοινϊςεων. Αποςτολι του
αναρτθμζνου αρχείου ςτο γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ για να αναρτθκεί και ςτθν
ςελίδα τθσ Πρακτικισ.
3. Ανακοίνωςθ τθσ προκεςμίασ για τθν άςκθςθ ενςτάςεων από τουσ φοιτθτζσ.
4. Ανάρτθςθ των οριςτικϊν αποτελεςμάτων μετά το πζρασ τθσ περιόδου των
ενςτάςεων κατά τον ίδιο τρόπο με τα προςωρινά αποτελζςματα.
5. υμπλιρωςθ τθσ ονομαςτικισ κατάςταςθσ φοιτθτϊν (ζντυπο 7β – Ονομαςτικι
Κατάςταςθ Φοιτθτών για Εκτζλεςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ), από τον Ε.Τ. (βλ.
ςυνθμμζνο υπόδειγμα)..
6. Αποςτολι τθσ ςυμπλθρωμζνθσ ονομαςτικισ κατάςταςθσ θλεκτρονικά ςτο γραφείο
Πρακτικισ Άςκθςθσ το αργότερο ζνα μινα πριν τθν ζναρξθ τθσ πρακτικισ (οι
θμερομθνίεσ κακορίηονται με βάςθ τισ ςυνεδριάςεισ του ΕΛΚΕ).
7. Αποςτολι των εγγράφων (λογαριαςμόσ ΙΒΑΝ, φωτοτυπία ΙΒΑΝ) των φοιτθτϊν ςτο
γραφείο πρακτικισ άςκθςθσ.
8. Σα ςτοιχεία τθσ ονομαςτικισ κατάςταςθσ ςυμπεριλαμβάνονται ςε ζνα αρχείο το
οποίο ο ΕΛΚΕ το αναρτά άμεςα ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ. Πριν τθν ανάρτθςι του αποςτζλλεται
θλεκτρονικά ςτουσ Ε.Τ. για να γίνει επανζλεγχοσ και να επιβεβαιωκοφν τα ςτοιχεία
του φοιτθτι και του φορζα υποδοχισ.
9.

Αποςτολι τθσ ζντυπθσ ονομαςτικισ κατάςταςθσ υπογεγραμμζνθ από τον Ε.Τ. ςτο
γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ ςτθν Κομοτθνι, ϊςτε να λάβει υπογραφι και από τθν
Τπεφκυνθ τθσ Πράξθσ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν ζντυπθ ονομαςτικι
κατάςταςθ είναι θ πρϊτθ εβδομάδα μετά τθν ζναρξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.

10. Αποςτολι τθσ κατάταξθσ των φοιτθτϊν υπογεγραμμζνθ από τθν επιτροπι
Πρακτικισ Άςκθςθσ του Σμιματοσ, με αναφορά και ςτουσ απορριπτζουσ φοιτθτζσ
και τουσ λόγουσ απόρριψισ τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι επειδι οι πλθρωμζσ γίνονται μζςω τθσ Ενιαίασ Αρχισ Πλθρωμϊν (ΕΑΠ)
δεν υπάρχει περικϊριο χρονικϊν κακυςτεριςεων.
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟΝ ΕΦΚΑ
Ο κάκε αςκοφμενοσ προκειμζνου να απογραφεί ςτον ΕΦΚΑ προςκομίηει ο ίδιοσ τθν
φωτοτυπία του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ, ςτθν οποία επιπλζον κα γράψει
χειρόγραφα τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του. ε περίπτωςθ που ο Ε.Τ. επικυμεί να αναλάβει ο
ίδιοσ τθν απογραφι των αςκουμζνων, θ διαδικαςία που ακολουκείται είναι:
o

Ο Ε.Τ. προςκομίηει ςτον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.) τθν
ονομαςτικι κατάςταςθ που ζχει ιδθ ςυντάξει, μαηί με τισ φωτοτυπίεσ των
δελτίων ταυτότθτασ των φοιτθτϊν (με αναγραμμζνα τα ςτοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ).

o

Ο Ε.Φ.Κ.Α ελζγχει ποιοι από τουσ φοιτθτζσ δεν διακζτουν Α.Μ.Α. και προχωρά
ςτθν απογραφι τουσ.

o

Ο Ε.Φ.Κ.Α., μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα (περίπου μία εβδομάδα ζωσ 10
μζρεσ), ειδοποιεί τον Ε.Τ. για να παραλάβει τισ βεβαιϊςεισ απογραφισ άμεςα
αςφαλιςμζνου δθλαδι τον Α.Μ.Α. των φοιτθτϊν.

θμειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελοφν μια γενικι οδθγία κακϊσ θ διαδικαςία
μπορεί να διαφοροποιείται μεταξφ των υποκαταςτθμάτων του ΕΦΚΑ.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ

Με τθν ζναρξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ο κάκε φοιτθτισ λαμβάνει μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν διεφκυνςθ που διλωςε, το Απογραφικό Δελτίο Ειςόδου
και μετά τθ λιξθ τθσ πρακτικισ το Απογραφικό Δελτίου Εξόδου. Θ ςυμπλιρωςθ των δφο
δελτίων από όλουσ τουσ φοιτθτζσ είναι υποχρεωτικι και απαιτοφμενθ για τθν αποηθμίωςθ
των φοιτθτϊν. Κάκε απογραφικό δελτίο αποςτζλλεται ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα του
Τπουργείου και θ ευκφνθ για τθ ςυμπλιρωςι του βαρφνει προςωπικά τον κάκε φοιτθτι.

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΛΗΞΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Με τθ λιξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, οι φοιτθτζσ προςκομίηουν ςτουσ Ε.Τ.


τισ βεβαιϊςεισ πραγματοποίθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ που ζχουν λάβει από
τουσ φορείσ υποδοχισ(βλ. ςυνθμμζνο υπόδειγμα). ,



το ζντυπο αξιολόγθςθσ τουσ (βλ. ςυνθμμζνο υπόδειγμα).
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Ο Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ ςυγκεντρϊνει όλα τα παραπάνω και εφόςον υπογράψει
τισ βεβαιϊςεισ ολοκλιρωςθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ και ςφραγιςτοφν από το Σμιμα, τισ
προωκεί ςτο γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ. υνθμμζνα αποςτζλλει τθ Βεβαίωςθ του Ε.Τ. και
τθν κατάςταςθ των φοιτθτϊν με το ονοματεπϊνυμο και το ΑΕΜ τουσ (βλ. ςυνθμμζνο
υπόδειγμα).
Προτείνεται οι βεβαιϊςεισ να είναι προ-ςυμπλθρωμζνεσ από τουσ Ε.Τ. ϊςτε να
υπάρχει ομοιογζνεια και να μειϊνονται ζτςι τα περικϊρια λάκουσ. Προςοχι πρζπει να
δοκεί ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ πρακτικισ άςκθςθσ που αναγράφεται ςτθ βεβαίωςθ, ϊςτε
αυτό να ςυμφωνεί με το αντίςτοιχο διάςτθμα τθσ ονομαςτικισ κατάςταςθσ και τθσ
ςφμβαςθσ.
τισ βεβαιϊςεισ μόνο θ υπογραφι του εκπροςϊπου του φορζα κακϊσ και του Ε.Τ. κα
πρζπει να αναγράφονται χειρόγραφα.
Θ βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ υποχρεωτικά πρζπει να
ςφραγίηεται με τθ ςφραγίδα του φορζα και να αναγράφει το όνομα του εκπροςϊπου του
φορζα ο οποίοσ και προτίκεται να υπογράψει το ζγγραφο είτε αυτόσ είναι ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ είτε ο υπεφκυνοσ για κζματα πρακτικισ άςκθςθσ. ε οποιαδιποτε περίπτωςθ
από τισ δφο είναι υποχρεωτικό θ υπογραφι να ταυτίηεται με το πρόςωπο που αναφζρεται
ωσ εκπρόςωποσ ςτο ζγγραφο.
Ε) ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ
Παραδοτζο για τουσ επιςτθμονικά υπευκφνουσ τθσ πράξθσ αποτελεί θ Ετιςια ζκκεςθ
αξιολόγθςθσ εφαρμογισ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ (βλ. ςυνθμμζνο υπόδειγμα). Οι Ετιςιεσ
εκκζςεισ αξιολόγθςθσ εφαρμογισ υποβάλλονται εντφπωσ και υπογεγραμμζνεσ για όλα τα
Σμιματα τον Οκτϊβριο.

Σ) ΦΤΛΛΑ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΗ (timesheets)
Κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ οι Ε.Τ. είναι υποχρεωμζνοι να ςυμπλθρϊνουν τα
φφλλα χρονοχρζωςθσ (timesheets) ςτον κάτωκι ςφνδεςμο ςφμφωνα με τισ ϊρεσ που
αναφζρονται ςτθ ςφμβαςι τουσ:
https://iw.rescom.duth.gr/intraworks/
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Θ εμπρόκεςμθ ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ πραγματοποιείται κάκε φορά ςτον
τρζχοντα μινα (μζχρι και τθν τελευταία θμζρα του μινα). Εκπρόκεςμα δεν υπάρχει
δυνατότθτα παρζμβαςθσ. υνολικά οι ϊρεσ (ςυμβατικζσ + ζργα) δεν μπορεί να
υπερβαίνουν τισ 8 τθν θμζρα. Δεν πρζπει να δθλϊνονται ϊρεσ απαςχόλθςθσ για τα ζργα
ΕΠΑ τα αββατοκφριακα και τισ αργίεσ.
Οι ςυμβατικζσ ϊρεσ κα πρζπει να είναι το λιγότερο 20/εβδομάδα και να
πραγματοποιοφνται το λιγότερο ςε 3 θμζρεσ. Δεν μπορεί να δθλϊνονται ςυμβατικζσ ϊρεσ
ςε περίπτωςθ απουςίασ ςε ταξίδι ι ςε περίπτωςθ άδειασ από το Σμιμα. ε περίπτωςθ
μετακίνθςθσ για ζνα ζργο δεν μπορεί να δθλϊνονται οι ίδιεσ ϊρεσ που αφοροφν
απαςχόλθςθ ςε άλλο ζργο.
Σζλοσ για οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με το πρόγραμμα του Intraworks
υπεφκυνοσ είναι ο κ. Λυμπεράκθσ τθλ 2541079405 mail: glymper@rescom.duth.gr.
Σα φφλλα χρονοχρζωςθσ για κάκε μινα ςτζλνονται ςτο γραφείο Π.Α. υπογεγραμμζνα
από τουσ δικαιοφχουσ και τον πρόεδρο του Σμιματοσ, για να λάβουν υπογραφι από τθν
υπεφκυνθ τθσ Πράξθσ και να προωκθκοφν ςτον ΕΛΚΕ. (Επιςυνάπτεται ο οδθγόσ για το
intraworks).
Ζ) ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ
φμφωνα με τθν Τπουργικι Απόφαςθ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για
τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020» ΤΠΑΤΔ 110427/ΕΤΘΤ/1020/1-11-2016 (ΦΕΚ Βϋ
3521), για να κρικοφν τα ζξοδα μετακίνθςθσ επιλζξιμθ δαπάνθ πρζπει το γραφείο ΠΑ να
λάβει τα παραςτατικά των δαπανϊν το αργότερο δζκα θμζρεσ μετά από τθν επιςτροφι του
μετακινοφμενου. Νόμιμα παραςτατικά δαπανϊν π.χ. για τα ειςιτιρια αποτελοφν οι
αποδείξεισ πϊλθςθσ ειςιτθρίων. Όταν θ μετακίνθςθ γίνεται με αυτοκίνθτο, νόμιμα
παραςτατικά αποτελοφν οι αποδείξεισ των διοδίων κακϊσ δεν αποηθμιϊνεται θ δαπάνθ
χιλιομετρικά αλλά ςφμφωνα με το αντίτιμο του ειςιτθρίου των υπεραςτικϊν λεωφορείων.
Επίςθσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται και από φωτοτυπία του διπλϊματοσ οδιγθςθσ του
δικαιοφχου -οδθγοφ, τθν άδεια κυκλοφορίασ του οχιματοσ και Τ/Δ του μετακινοφμενου.
Πριν από κάκε μετακίνθςθ, είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ τθσ εντολισ
μετακίνθςθσ από τθν Τπεφκυνθ τθσ Πράξθσ και θ ζγκριςι τθσ από τθν Επιτροπι Ερευνϊν.
υνεπϊσ κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται τα ςτοιχεία των μετακινοφμενων φοιτθτϊν ςτο
γραφείο Π.Α. το ίδιο διάςτθμα με τθν ονομαςτικι κατάςταςθ ϊςτε να εγκρίνονται από τθ
ίδια ςυνεδρίαςθ του ΕΛΚΕ.
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Θεωροφνται επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για τισ μετακινιςεισ των φοιτθτϊν όταν αυτζσ
πραγματοποιοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ του ιδρφματοσ και του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ του
μετακινοφμενου. Θ δαπάνθ αφορά ςτθν κάλυψθ µιασ μόνο μετακίνθςθσ των ωφελοφμενων
κατά τθν ζναρξθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ από τθν ζδρα του Σμιματοσ προσ τθν ζδρα του
φορζα υποδοχισ και µιασ μετακίνθςθσ (επιςτροφι) των ωφελοφμενων με το πζρασ τθσ
Πρακτικισ Άςκθςθσ από τον φορζα υποδοχισ προσ το Σμιμα τουσ. Θ κάλυψθ δαπανϊν
διαμονισ των αςκουμζνων δεν αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ.
Επιςθμαίνεται ότι οι μετακινιςεισ για εποπτεία δεν είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ ςφμφωνα με
τθν ΤΠΑΤΔ 110427/ΕΤΘΤ/1020 άρκρο 13 παρ.4
Η) ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
 τθν ονομαςτικι κατάςταςθ υποχρεωτικά πρζπει να αναγράφεται θ επωνυμία και
ο Α.Φ.Μ. του φορζα απαςχόλθςθσ για κάκε φοιτθτι.
 Θ αποςτολι τθσ ονομαςτικισ κατάςταςθσ ςτο γραφείο Π.Α., κα πρζπει να γίνεται το
αργότερο ζνα μινα πριν τθν ζναρξθ του κάκε κφκλου τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν,
προκειμζνου να υπάρξει επαρκισ χρόνοσ για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ. Για τισ
καταλθκτικζσ

θμερομθνίεσ

υπάρχει

ενθμζρωςθ

από

το

γραφείο

ΠΑ,

διότι

διαφοροποιοφνται ανάλογα με τισ ςυνεδριάςεισ του ΕΛΚΕ.
 Όλα τα ζγγραφα των φοιτθτϊν, τα οποία πρζπει να είναι φωτοτυπίεσ και όχι
πρωτότυπα, πρζπει να τθροφνται ωσ αρχείο μζχρι τθ λιξθ τθσ Πράξθσ. τθ ςυνζχεια κα
πρζπει να αποςταλοφν ςτο γραφείο πρακτικισ άςκθςθσ για να παραμείνουν ςτο αρχείο του
μζχρι το διάςτθμα που ορίηει ο νόμοσ.
 Παρακαλοφμε να τθρείτε τθ μορφι και το περιεχόμενο των εντφπων και να μθν τα
αλλάηετε/ τροποποιείτε.

τθ διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ

Σο Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ του Δ.Π.Θ.
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