
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών  του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 

  Οι φοιτητές-τριες του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που διανύουν το  4o έτος, 

παρακολουθούν τα σεμινάρια πρακτικής του χειμερινού εξαμήνου και έχουν υποβάλει 

αίτηση συμμετοχής στη χρηματοδοτούμενη πρακτική άσκηση καλούνται να 

αποστείλουν έως την Παρασκευή 18/10 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ikorre@helit.duth.gr τα κατωτέρω απαραίτητα έγγραφα - δικαιολογητικά σε ψηφιακή 

σάρωση (σκαναρισμένα) πληκτρολογώντας στο θέμα του μηνύματός τους τη φράση 

«Νοέμβριος- Πρακτική» και το Επώνυμό τους: 

1. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (για όσους διαθέτουν). Όσοι δε διαθέτουν θα 

πρέπει να απογραφούν έως το τέλος Φεβρουαρίου στο ΕΦΚΑ Κομοτηνής (ΙΚΑ) (3ο 

όροφο, στην κ. Σβιντρίδου) και να έχουν μαζί τους μια (1) φωτοτυπία του Δελτίου 

Aστυνομικής Ταυτότητας τους. Στη  φωτοτυπία να προστεθούν χειρόγραφα τα εξής 

στοιχεία του φοιτητή: α) ο αριθμός Α.Μ.Κ.Α, β) το Α.Φ.Μ, γ) η διεύθυνση κατοικίας 

στην Κομοτηνή και δ) τηλέφωνο επικοινωνίας. 

2. Φωτοτυπία Ταυτότητας 

3. Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. του φοιτητή από Κ.Ε.Π. είτε από τον παρακάτω 

σύνδεσμο: http://www.amka.gr 

4. Φωτοτυπία της έκδοσης του Α.Φ.Μ. του φοιτητή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η έκδοση 

του Α.Φ.Μ. να περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία όπως ονοματεπώνυμα γονέων και 

διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. 

5. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση» (συνάπτεται 

παρακάτω υπόδειγμα), 

6. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού» 

(συνάπτεται παρακάτω υπόδειγμα), με αριθμό λογαριασμού που διαθέτετε από την 

Τράπεζα. Το έντυπο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη φωτοτυπία της πρώτης 

σελίδας του βιβλιαρίου, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός λογαριασμού καθώς και 
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ο δικαιούχος ή οι δικαιούχοι του λογαριασμού (γίνεται αποδεκτός και λογαριασμός 

στον οποίο ο φοιτητής δεν εμφανίζεται απαραίτητα ως πρώτος δικαιούχος).  

Όσοι δε διαθέτετε λογαριασμό θα πρέπει να εκδώσετε  άμεσα και να τον στείλετε 

όπως και τα υπόλοιπα έγγραφα. 

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την πληρότητα εγγράφων, την 

ημερομηνία και την ώρα αποστολής. 

 

Σ  Η  Μ  Α  Ν  Τ  Ι  Κ  Ο: 

Στην αρχή του μηνύματος ή σε έγγραφο word με κεφαλαία γράμματα (προσοχή όχι 

σε pdf ή σκαναρισμένος) να περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο παρακάτω Πίνακας : 

1 Ονοματεπώνυμο φοιτητή   

2 Όνομα πατέρα  

3 Όνομα μητέρας  

4 Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας με 

ταχυδρομικό κώδικα 

 

5 Ε-mail επικοινωνίας  

6 Ημερομηνία γέννησης  

7 Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας  

8 Α.Φ.Μ.  

9 Δ.Ο.Υ. Φοιτητή  

10 Α.Μ.Κ.Α. Φοιτητή  

11 Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου 

(Όσοι διαθέτουν) 

 

 

 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠΘ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Δεν απασχολούμαι με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου  

2) Δεν εργάζομαι ως υπάλληλος του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας) 

3) Δε βρίσκομαι στη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας 

4) Δεν έχω συμμετάσχει σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  

και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) 

5) Δε στοιχειοθετείται συγγένεια (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. 

6) Δεν είμαι εγγεγραμμένος/η ως άνεργος/η στον ΟΑΕΔ. 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 
η αίτηση. 



(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.   



Προς :   ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

             TOY ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΡΑΚΗΣ 

             & 

             ΤΡΑΠΕΖΑ ______ 

 

 

Ημερομηνία:……/….../2019 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

 

Ο/Η υπογράφων/ουσα………………………………………………………………….. 

του………………………………………με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας…………….. 

Ημ. Έκδοσης………………………., Εκδούσα Αρχή…………………….., παρέχω 

Εντολή προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης να πιστώνει τις απαιτήσεις των οποίων είμαι δικαιούχος, στο  

λογαριασμό καταθέσεών μου με αριθμό IBAN: ……………………………………….  

που τηρώ στην Τράπεζα ………………………………. . 

 

 

 

Ο/Η δηλών/ούσα 

 

 


	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
	(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

