
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 
ΚΩΔ. ΟΠΣ 5033025 

Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών του Δ.Π.Θ. υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης 
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» με κωδικό 
ΟΠΣ 5033025 και Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., 
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, κα Ζωή Γαβριηλίδου. Η 
Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.



Για τη 
συμμετοχή 
μου στην 
παραπάνω 
Πράξη 
απαιτείται 
να: 

• Παρακολουθώ τις ανακοινώσεις στο Τμήμα μου για την έναρξη και λήξη 
των αιτήσεων συμμετοχής, 

• Αναζητώ Φορέα υποδοχής μέσω του Π.Σ. ΑΤΛΑΣ

• Αναζητώ Φορέα υποδοχής μέσω προσωπικής μου έρευνας και 
επικοινωνώ με τον υπεύθυνο του Φορέα για να εγγραφεί στο Π.Σ. 
ΑΤΛΑΣ

• Συμπληρώνω μέσα στις προθεσμίες, ηλεκτρονικά την αίτηση στο 
Πληροφοριακό Σύστημα PractIS v1.0 της Πρακτικής Άσκησης του 
Δ.Π.Θ.: https://praktiki.rescom.duth.gr/ 



ΑΤΛΑΣ: http://atlas.grnet.gr/

ΑΤΛΑΣ

Γραφείο 
Πρακτικής 
Άσκησης

Φορείς Φοιτητές



Πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ
• http://submit-atlas.grnet.gr

http://submit-atlas.grnet.gr/


Πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ

Όνομα Χρήστη και 
Κωδικός Webmail



Πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ





Για την ορθή 
συμπλήρωση της 
αίτησης/δήλωσης 
οφείλω να 
γνωρίζω: 

• 1. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 

• 2. Α.Μ.Κ.Α. 

• 3. Α.Φ.Μ. 

• 4. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (από Ε.Φ.Κ.Α.) (Δικό μου 
και όχι των γονιών μου)

• 5. IBAN του Τραπεζικού μου Λογαριασμού 



Προσκομίζω 
ηλεκτρονικά ή 
έντυπα στον 
Υπεύθυνο 
καθηγητή τα 
έγγραφα: 

• Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας 

• Εκτύπωση αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α από Κ.Ε.Π. ή από 
τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.amka.gr 

• Φωτοτυπία του εντύπου της έκδοσης του Α.Φ.Μ. 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

• 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) 

• Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού 

• Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή 
εκτύπωση μέσω e-banking, που αναγράφεται ο 
αριθμός IBAN και οι δικαιούχοι του λογαριασμού 

• Υπεύθυνη δήλωση προϋποθέσεων για την Π.Α. 
(https://praktiki.duth.gr/?page_id=1327) 



Απογραφή στον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης- Πρώην ΙΚΑ) 

Για τους φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Α.

Η απογραφή διενεργείται στην υπηρεσία 
Μητρώου οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του 

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, χωρίς την υποβολή αίτησης (και 
μέσω ΚΕΠ).

Τι απαιτείται από τον ΕΦΚΑ για την απογραφή:

•Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

•Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (ή άλλο επίσημο έγγραφο)

•ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) 

•Αποδεικτικό διαμονής με σημερινή διεύθυνση κατοικίας 
(Εκκαθαριστικό, Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ

•Να διαθέτει απλό αποδεικτικό στοιχείο για τον IBAN 
τραπεζικού λογαριασμού

•ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ



Π.Σ. PractIS v1.0: 
4 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ Π.Σ.

• συμπληρώνω μέσα στις προθεσμίες, 
ηλεκτρονικά την αίτηση στο 
Πληροφοριακό Σύστημα PractIS v1.0 
της Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ.: 
https://praktiki.rescom.duth.gr/ 

• Επιλέγω μέσα στο Π.Σ. PractIS v1.0: 
α) την περίοδο υλοποίησης 
Πρακτικής Άσκησης και β) δηλώνω 
τις πέντε επιλογές Φορέα υποδοχής 
κατά σειρά προτίμησης 

• Συμπληρώνω μέσα στο σύστημα 
PractIS v1.0 το απογραφικό δελτίο 
εισόδου μέσα σε πέντε μέρες από 
την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

• και το απογραφικό δελτίο εξόδου 
αμέσως μετά τη λήξη της (εντός 
πέντε ημερών) 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

PractIS v1.0







Υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη 

συμμετοχή μου στην 
Πρακτική Άσκηση

• Μεριμνώ για την υπογραφή των συμβάσεων 

• Οι υποχρεώσεις και οι όροι για την υλοποίηση της Πρακτικής 
Άσκησης περιγράφονται στη σύμβαση που υπογράφω μετά 
την έγκριση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και 
Έρευνας του Δ.Π.Θ. 

• Προσκομίζω τα έντυπα που θα λάβω από τον φορέα 
υποδοχής:

1. Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2. Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΔΙΑΚΟΠΗ



ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνουμε στο email μας ειδοποίηση για την υπογραφή των 
συμβάσεων (Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή από 
τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ η υπογραφή των συμβάσεων για Πρακτική 
Άσκηση, με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής και μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος webrescom του ΕΛΚΕ ΔΠΘ)

Διαβάζουμε το μήνυμα το κατανοούμε και ακολουθούμε τις 
οδηγίες όπως αναγράφονται

Επιλέγουμε τον τρόπο που θα υπογράψουμε τη σύμβαση 
ανάλογα με την διαθεσιμότητα ψηφιακής υπογραφής από τον 
φορέα



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ WEBRESCOM 
1. Πληκτρολογείτε το σύνδεσμο: 
https://webrescom.duth.gr/Login.aspx?Retu
rnUrl=%2f 









Οδηγίες για τις συμβάσεις της Πρακτικής Άσκησης που υπογράφονται 
με χειρόγραφη υπογραφή 

• 1. Η σύμβαση πρέπει να εκτυπώνεται σε διπλή όψη (εμπρός-πίσω). Δεν πρέπει να υπάρχουν λευκές σελίδες. 

• 2. Οι συμβάσεις εκτυπώνονται σε ΤΡΙΑ αντίγραφα, όσοι και οι συμβαλλόμενοι. 

• 3. Ο Υπεύθυνος του φορέα υποδοχής υπογράφει και σφραγίζει με την Σφραγίδα του Φορέα και στα τρία αντίγραφα, στο αντίστοιχο 
πεδίο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σύμβασης. 

• 4. Το περιεχόμενο της σύμβασης δεν επιδέχεται τροποποιήσεις και δεν επιτρέπεται καμία σημείωση είτε αυτή προστίθεται 
ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα. 

• 5. Αφότου υπογράψει πρωτότυπα ο ασκούμενος και ο φορέας τα ΤΡΙΑ αντίγραφα αποστέλλονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 

• 6. Σε περίπτωση που ο ασκούμενος βρίσκεται στην πόλη της Κομοτηνής καταθέτει τα ΤΡΙΑ αντίτυπα στο Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης ή στη θυρίδα του ΓΠΑ στο Γραφείο του Πρωτοκόλλου στο Κτίριο Διοίκησης. 

• 7. Οι συμβάσεις υπογράφονται από την Πρόεδρο του ΕΛΚΕ μαζικά ανά Τμήμα και όχι μεμονωμένα (μια μια). 

• 8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των υπογραφών από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη αποστέλλονται μαζικά ανά Τμήμα τα ΔΥΟ από 
τα ΤΡΙΑ αντίτυπα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα στις Γραμματείες των Τμημάτων και προωθούνται στους φοιτητές. 

• 9. Το υπογεγραμμένο αντίγραφο επισυνάπτεται με τη δήλωση Ε3.5 στο ΠΣ Εργάνη από τον Φορέα Υποδοχής



Ενημερώνομαι: 

❖ Email 

❖ Ανακοινώσεις Τμήματος 

❖ Ανακοινώσεις Γ.Π.Α.: 
http://praktiki.duth.gr/ 

❖ Ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης: 

www.facebook.com/praktikiduth/ 



Η συμμετοχή μου 
στην Πράξη 
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΡΑΚΗΣ» μου δίνει 
τη δυνατότητα να: 

• Αποκτήσω μια πρώτη εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των 
σπουδών μου, 

• ενημερωθώ για τις επικρατούσες τάσεις της αγοράς εργασίας, 

• αποσαφηνίσω τους επαγγελματικούς μου στόχους, 

• αποκτήσω πολύτιμες γνώσεις για το επαγγελματικό μου πεδίο, 

• αναπτύξω επαγγελματικές δεξιότητες, 

• αναπτύξω επαγγελματική συνείδηση στο χώρο που θα εργαστώ, 

• εξοικειωθώ με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος και τις 
εργασιακές σχέσεις, 

• ενταχθώ επαγγελματικά στο Φορέα καθώς, είναι αποδεδειγμένο ότι οι 
Φορείς προτιμούν να συνεργάζονται με τα άτομα που γνωρίζουν. 


