
 

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη συµµετοχή στην Πράξη  

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Δηµοκρίτειου Πανεπι-
στηµίου Θράκης» µε κωδ. ΟΠΣ 5184450 

Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής 

των αιτήσεων για 25 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023, 

στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του 

Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης» και κωδ. ΟΠΣ 5184450, το οποίο εντάσσεται 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση & 

Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.  

Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε δίµηνο κύκλο κατά την 

χρονική περίοδο  1/4/2023 έως  31/5/2023 σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή 

δηµόσιου τοµέα µε έµφαση στον ιδιωτικό τοµέα. 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυµούν να συµµετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά την αίτησή τους, µπαίνοντας µε τα στοιχεία του ιδρυµατικού τους λο-

γαριασµού στο Π.Σ. της Πρακτικής Άσκησης στην κάτωθι διεύθυνση: https://

praktiki.rescom.duth.gr/ 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 1/12/2022 έως 11/12/2022 

και ώρα 13:00. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά εντός της ανωτέρω 

χρονικής περιόδου. Η εκπρόθεσµη υποβολή αποτελεί αιτία αποκλεισµού από το 

πρόγραµµα. 

Την 16η Δεκεµβρίου 2022,µετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την επιτρο-

πή πρακτικής άσκησης του Τµήµατος, θα ανακοινωθούν τόσο στην ιστοσελίδα του 

Τµήµατος  https://sp.duth.gr όσο και στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης: https://

praktiki.duth.gr/ τα προσωρινά αποτελέσµατα καθώς και η περίοδος υποβολής των 

ενστάσεων, τηρώντας τα µέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

των συµµετεχόντων. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται µέσα σε διάστηµα 5 εργάσιµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσµάτων στη Γραµµατεία του Τµή-

µατος (δηλαδή από 15 έως 22 Δεκεµβρίου 2022) και λαµβάνουν αριθµό πρωτόκολ-

λου. 

Το διάστηµα των ενστάσεων θα περιλαµβάνεται και στην ανακοίνωση των 

προσωρινών αποτελεσµάτων. 
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Την 23η Δεκεµβρίου 2022 θα δηµοσιευτούν τα οριστικά αποτελέσµατα συµµε-

τοχής στην Πράξη, τηρώντας τα µέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδοµέ-

νων των συµµετεχόντων. 

Ο τρόπος µοριοδότησης για τη συµµετοχή στην Πρακτική Άσκηση προβλέπεται 

στον κανονισµό της Πρακτικής Άσκησης, όπου ορίζεται ότι «κριτήριο κατάταξης των 

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

σος 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 καθορίζει την προτεραιότητα των φοιτητών/ριών 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 την Επιστηµονικά Υπεύθυνη της ΠΑ θέσεις δεν επαρκούν» 

Η Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Τµήµατος 

Σοφία Αδάµ  

Επ. Καθηγήτρια, Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής ΔΠΘ 


