Κανονισμός της Πράξης: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δ.Π.Θ.
κωδ. ΟΠΣ 5033025
Άρθρο 1
Γενικά
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς
συνιστά θεμελιώδη τρόπο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει ενεργά τόσο
στην καλύτερη αξιοποίηση και εμπέδωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν
οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ομαλή και
επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)
αποσκοπεί, μέσω της τοποθέτησης των φοιτητών/τριών σε φορείς και οργανισμούς, στην
εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Επιχειρησιακού
περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
Ακαδημαϊκό και Χρηματοδοτικό Πλαίσιο
2.1 Γενικά
Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
2.2. Συμμετέχοντες
Στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί
φοιτητές(-τριες) των Τμημάτων του ΔΠΘ εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει
θέσει το Τμήμα τους. Στο Πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί
φοιτητές/τριες που έρχονται στο Ίδρυμα μέσω του Προγράμματος Erasmus. Οι
φοιτητές/τριες μπορούν να εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση σε οποιαδήποτε πόλη της
Ελλάδας. Το Πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα για τη μετακίνηση στην περίπτωση που αυτή
πραγματοποιείται εκτός της έδρας του Τμήματος ή του τόπου μόνιμης κατοικίας, προς τον
φορέα υποδοχής και αντίστροφα, όπως ορίζονται αναλυτικά στον οδηγό Πρακτικής.
2.3 Άλλα πλαίσια Πρακτικής Άσκησης
Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΔΠΘ» στο χρηματοδοτούμενο πλαίσιο ΕΣΠΑ
2014-2020 δε σχετίζεται με άλλους τρόπους Πρακτικής Άσκησης που μπορούν να
πραγματοποιήσουν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των Σπουδών τους (π.χ. Erasmus,
AISEC, κλπ). Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση με έναν
από τους υπόλοιπους τρόπους, έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει και στην εν λόγω Πράξη.
Δεν δύναται όμως να επωφεληθεί δύο φορές από το ίδια Πράξη.
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2.4 Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης
Για κάθε ένα από τα Τμήματα που μετέχουν στην Πράξη η Γενική Συνέλευση, με απόφασή
της, εγκρίνει την , «Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης».
Η «Θεσμοθέτηση της Πρακτικής Άσκησης» θα πρέπει να ορίζει τα ακόλουθα:














Επιστημονικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης, αρμόδιο για την εποπτεία, την
καθοδήγηση και την αντιμετώπιση κάθε είδους κωλύματος καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/ριών.
Αν η Πρακτική Άσκηση είναι Υποχρεωτική ή Προαιρετική για τη λήψη του πτυχίου.
Περίοδο υλοποίησης, τους ημερολογιακούς μήνες που επιτρέπεται να
πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση (π.χ Ιούλιο - Αύγουστο ή ολόκληρο το χρόνο).
Διάρκεια, το σαφές χρονικό διάστημα (ακέραιοι μήνες) που δύναται να ασκηθούν
οι φοιτητές/τριες (π.χ. 2 μήνες, 1μήνα).
Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρία μέλη με σαφή υποχρέωση να
αξιολογεί τις αιτήσεις και να κοινοποιεί την κατάταξη των φοιτητών βάσει της
μοριοδότησής τους, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια
της διαδικασίας και την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων, τηρώντας
παράλληλα τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ως μέλη της
Επιτροπής μπορούν να οριστούν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και ΕΕΠ και
ΕΙΔΙΠ υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και διδάσκουν
στο Τμήμα.
Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία ορίζεται από το εκάστοτε Τμήμα και είναι υπεύθυνη
για να διαχειρίζεται ενστάσεις που θα μπορούν να υποβάλλονται εντός του
εύλογου χρονικού διαστήματος των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης των προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης των
αιτούντων φοιτητών του εκάστοτε Τμήματος και εν γένει, να εγγυάται την ομαλή
και δίκαιη επιλογή των υποψήφιων.
Εποπτεία, δεν προβλέπεται από την Πράξη αντίστοιχη αμοιβή ωστόσο μπορεί
προαιρετικά το Τμήμα να ορίζει επόπτες. Σε κάθε περίπτωση ο Επιστημονικά
Υπεύθυνος είναι αρμόδιος να εποπτεύει τους φοιτητές και τους φορείς.
Αν οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχημένη εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης
λαμβάνουν Πιστωτικές μονάδες.
Κριτήρια επιλογής των ασκούμενων, τα οποία θα πρέπει να είναι μετρήσιμα και
μη αμφισβητούμενα:
Υποχρεωτικά Κριτήρια

1.

Κριτήρια εισαγωγής, συμπλήρωση της αίτησης εντός των προθεσμιών,
συγκεκριμένο εξάμηνο κλπ, τα οποία δεν μοριοδοτούνται, αλλά αποτελούν
προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών στην Πράξη.
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2. Ακαδημαϊκά, π.χ. βαθμολογία, Μ.Ο. αριθμός περασμένων μαθημάτων ή όποιο
άλλο κριτήριο αποφασίσει η Συνέλευση του Τμήματος, από τα οποία προκύπτει ο
αλγόριθμος για τη μοριοδότηση.
Προαιρετικά Κριτήρια
1. Κοινωνικά (πριμοδότηση). Τα κοινωνικά κριτήρια πρέπει, επίσης, να έχουν
θεσπιστεί από τη Γ.Σ. του Τμήματος και να αποδεικνύονται με αντίστοιχα
δικαιολογητικά. Τα αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται από τους
φοιτητές στη γραμματεία του Τμήματος και να λαμβάνουν πρωτόκολλο. Σε
περίπτωση που φοιτητής δεν προσκομίσει το αντίστοιχο δικαιολογητικό το οποίο
θα τον κατατάξει στην ειδική κατηγορία που επικαλείται, αυτό δεν τον αποκλείει
από το δικαίωμα συμμετοχής του στην Π.Α., αλλά δεν κατατάσσεται σε ειδική
κατηγορία.
2.5 Διοικητική Υποστήριξη
Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΔΠΘ» υποστηρίζεται διοικητικά από το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. που εδρεύει στο Κτήριο Διοίκησης (Πρυτανεία), γραφείο
229, στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής (http://praktiki.duth.gr). Το Γραφείο Πρακτικής
Άσκησης αναλαμβάνει να δρομολογήσει σε συνεργασία με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους
των Τμημάτων και τους φοιτητές/τριες, όλη τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης (από την
ενημέρωση έως και την πληρωμή των ασκούμενων) και να συντονίσει ενέργειες
δημοσιότητας και προβολής της Πράξης. Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την στελέχωση
του γραφείου Πρακτικής Άσκησης από διοικητικούς υπαλλήλους του ΔΠΘ ή εξωτερικούς
συνεργάτες.
Στον Οργανισμό του Δ.Π.Θ. θα προβλέπονται θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων για τη
στελέχωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
2.6 Πληρωμή
Η πληρωμή των ασκούμενων γίνεται εφάπαξ με το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, μετά τον
έλεγχο ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Πράξη. Το
χρηματικό ποσό ορίζεται κεντρικά από το Ίδρυμα και ενιαία για όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ.
Το ύψος της αμοιβής υπολογίζεται αναλόγως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και της
εκτίμησης του αριθμού των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτή. Η πληρωμή γίνεται
με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φοιτητής/τρια.

2.7 Ασφάλιση
Οι φοιτητές/τριες ασφαλίζονται κάθε μήνα για το 1% του ασφαλίστρου που αντιστοιχεί
στην κατώτερη κλάση και πρόκειται για ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος. Οι
φοιτητές/τριες, με τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση, δεν χάνουν το δικαίωμα
ασφάλισης ως άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι (από τους γονείς τους), ούτε απαλλάσσονται
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από εισφορές ως άμεσα ασφαλισμένοι/ες στη δική τους ασφάλεια. Το 1% του ασφαλίστρου
αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, το οποίο υπολογίζεται, βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή επί του μηνιαίου ποσού 1.011,00 €). Το ποσό
επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά υπέρ ΙΚΑ είναι διαφορετικό από το ποσό που
αντιστοιχεί στη σύμβαση των ασκούμενων.
2.8 Επιδόματα
Εάν υπάρχουν φοιτητές/τριες που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, αυτοί θα πρέπει να
γνωρίζουν, ότι με τη συμμετοχή τους στην Πράξη της Πρακτικής Άσκησης, το επίδομα αυτό
θα διακοπεί. Στην περίπτωση που οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας (ΑμΕΑ)
ή ορφανικό ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα, θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα από τον
οποίο λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα, για να ενημερώνονται εάν η συμμετοχή τους στην
Πράξη Πρακτική Άσκηση θα επιφέρει τη διακοπή του.
2.9 Ωράριο
Οι ασκούμενοι/ες πρέπει να τηρούν το πλήρες ωράριο εργασίας των εργαζομένων
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου που απασχολούνται στον φορέα που υλοποιούν
Πρακτική Άσκηση.
2.10 Άδειες
Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΔΠΘ», δεν προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης
αδειών των ασκουμένων.
Άρθρο 3
Συνεργαζόμενοι φορείς
Οι συνεργαζόμενοι φορείς μπορεί να ανήκουν στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα της
χώρας, με προτεραιότητα στον ιδιωτικό τομέα λόγω προϋποθέσεων ΕΣΠΑ. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι, από την 1η Απριλίου 2014 (http://bit.ly/2BPvaCd), οι συνεργαζόμενοι
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/) μία
κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις
Πρακτικής Άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Επικράτειας, δημιουργώντας μία
ενιαία βάση θέσεων Πρακτικής Άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα
Ιδρύματα.
Επίσης, οι συνεργαζόμενοι φορείς οφείλουν να εμφανίζουν συνάφεια του αντικειμένου
με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του εκάστοτε Τμήματος.
Επιπλέον, ως φορέας υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να είναι το ίδιο το
ίδρυμα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής χρειάζεται να κάνει Πρακτική Άσκηση σε εργαστήριο,
αυτό θα πρέπει να ανήκει σε διαφορετικό Πανεπιστήμιο από το ΔΠΘ.
Ως φορέας υποδοχής δεν μπορεί να είναι επιχείρηση που ανήκει σε συγγενή του φοιτητή
(από β΄ βαθμό και άνω σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ αγχιστείας καθώς επίσης
να μην υπάρχει και συζυγική σχέση με τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα).
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Ο επόπτης του φορέα υποδοχής δεν μπορεί να είναι συγγενής του φοιτητή (από β΄ βαθμό
και άνω σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ αγχιστείας).
Τέλος οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν διαπιστωθεί συγγένεια σύμφωνα με τα
παραπάνω, η δαπάνη για την αποζημίωσή τους, κρίνεται μη επιλέξιμη και θα κληθούν να
επιστρέψουν το ποσό της αποζημίωσής τους στο σύνολό της.
Η κάλυψη των ανωτέρω κριτηρίων διαπιστώνεται, με μέριμνα του Επιστημονικά
Υπευθύνου του εκάστοτε Τμήματος.
Άρθρο 4
Διαδικασία Εφαρμογής Πρακτικής Άσκησης
4.1 Ενημέρωση
Τρεις μήνες τουλάχιστον, πριν από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στα Τμήματα, ο
Επιστημονικά Υπεύθυνος σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, οφείλει να
γνωστοποιεί στους/στις φοιτητές/τριες το χρονικό διάστημα για την συμπλήρωση των
αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη και να ενημερώνει για τις απαραίτητες διαδικασίες και
προϋποθέσεις συμμετοχής. Όλες οι ανακοινώσεις πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Τμήματος.
Οι προσκλήσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων πρέπει να κοινοποιούνται παντού και
να είναι βέβαιο ότι όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση και έχουν λάβει γνώση.
4.2. Αιτήσεις φοιτητών
Κατ' έτος, προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής
Άσκησης για κάθε Τμήμα του Ιδρύματος που συμμετέχει στην Πράξη.
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος οφείλει να γνωστοποιεί το ακριβές διάστημα
κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων ανακοινώνοντάς το στην ιστοσελίδα του Τμήματος
καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. πίνακες ανακοινώσεων, κτλ), όπως επίσης
οφείλει να το γνωστοποιεί και στο Γραφείο Πρακτικής.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες έχουν υποχρέωση να καταθέτουν την αίτησή τους
εντός του χρονικού διαστήματος που έχει ανακοινωθεί καθώς οι εκπρόθεσμες αιτήσεις
απορρίπτονται.
Οι αιτήσεις των φοιτητών λαμβάνουν κωδικό αριθμό αυτόματα με την υποβολή και ο
αριθμός αυτός γνωστοποιείται στους φοιτητές με email.
4.3 Διαδικασία αξιολόγησης
Μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων των φοιτητών ο Επιστημονικά Υπεύθυνος,
λαμβάνει από το γραφείο πρακτικής άσκησης το αρχείο του συνόλου των αιτήσεων, στις
οποίες εμφανίζεται και ο κωδικός αριθμός αίτησης. Στη συνέχεια, η τριμελής επιτροπή

5

Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος αξιολογεί τις αιτήσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που
έχει θεσπίσει το Τμήμα και κατατάσσει τους φοιτητές με σειρά, σε προσωρινό πίνακα. Για
την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών, θα πρέπει να εφαρμόζεται συγκεκριμένος
αλγόριθμος που προκύπτει από τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το κάθε Τμήμα.
Τον προσωρινό πίνακα τον δημοσιοποιεί στα μέσα που διαθέτει, τηρώντας τις
προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στα προσωρινά αποτελέσματα πρέπει
να αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια το χρονικό διάστημα στο οποίο οι φοιτητές έχουν το
δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση. Το διάστημα των ενστάσεων ορίζεται σε πέντε εργάσιμες
ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Μετά τη λήξη των ενστάσεων, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνονται
σε όλα τα μέσα του Τμήματος και στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης (πάντα τηρώντας τις
διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων).
Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ανάρτηση των αποτελεσμάτων -τόσο
των προσωρινών όσο και των οριστικών- θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τον κωδικό
αριθμό αίτησης του φοιτητή με τη μοριοδότησή του βάσει της αξιολόγησης.
Τα αποτελέσματα πρέπει να κοινοποιούνται παντού και να είναι βέβαιο ότι όλοι οι
φοιτητές έχουν πρόσβαση και έχουν λάβει γνώση.
4.4 Επιλογή Φορέα Υποδοχής
Μετά τη δημοσίευση του πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων ξεκινά η διαδικασία
αντιστοίχισης των φοιτητών με τους Φορείς Υποδοχής από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του
Τμήματος.
Βασικός στόχος, είναι να προσφέρονται μόνιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, όπου είναι
δυνατόν, με υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας με φορείς, ώστε να
διευκολύνεται η δραστηριότητα αυτή για τα επόμενα έτη.
Η αναζήτηση και εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης είναι δυνατό να γίνεται και από
τους ίδιους τους/τις φοιτητές/τριες. Οι φοιτητές/τριες μπορούν είτε να ανατρέχουν στη
βάση δεδομένων ΑΤΛΑΣ ((https://atlas.grnet.gr/) για την εξεύρεση διαθέσιμων θέσεων
Πρακτικής Άσκησης, είτε μέσω προσωπικής αναζήτησης στην περιοχή που τους ενδιαφέρει
να ασκηθούν. Οι θέσεις που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο τίθενται στην κρίση του
Επιστημονικά Υπεύθυνου του Τμήματος, ο οποίος μετά από σχετική διερεύνηση
καταλληλότητας τις εγκρίνει ή όχι σε συνεργασία με τους επόπτες, όπου υπάρχουν.
Η συγκεκριμένη πράξη δεν χρηματοδοτεί την πρακτική άσκηση σε φορείς του εξωτερικού.
Στη συνέχεια, καταρτίζεται η ονομαστική κατάσταση που θα εγκριθεί από την επιτροπή
ερευνών, όπως αναφέρεται στον αναλυτικό οδηγό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
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Άρθρο 5
Ο παρών Κανονισμός προσαρμόζεται κάθε φορά στις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας και
του εκάστοτε επιχειρησιακού προγράμματος και θα αποτελέσει μέρος του Εσωτερικού
Κανονισμού του Δ.Π.Θ., όταν αυτός ολοκληρωθεί. Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
Κανονισμού αποτελούν τα Παραρτήματα Ι "Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών" και ΙΙ
"Αναλυτικός Οδηγός Διαδικασίας στο πλαίσιο της Πράξης Πρακτική Άσκηση φοιτητών του
Δ.Π.Θ"
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